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I.1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DESCRIPTIVA 
 
I.1.1. ANTECEDENTS. OBJECTE 
 
L’Associació de Veïnats des Rafal Vell va presentar a l’Ajuntament, en data 21/04/2017 i en el context del 
procés dels pressuposts participatius de 2017, una sol·licitud amb la proposta consistent en la creació del que 
denominaven “espai Llompart” a la plaça del barri des Rafal Vell que du el nom de l’escriptor Josep Maria 
Llompart de la Peña. Aquesta proposta ha resultat una de les guanyadores i l’ajuntament li ha assignat un 
pressupost de 24.000€.  Per comunicació de 23/10/2017 del Sr. Cap del Departament d’Infraestructures i 
Accessibilitat, s’encarrega al Servei d’estudis i Projectes d’Arquitectura l’elaboració del document tècnic per a 
la creació de l’Espai Llompart. 
Després d’una primera reunió del Servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura amb els representants de 
l’Associació Veïnats des Rafal Vell, en data 13/11/2017, on l’associació expressà les seves idees respecte de la 
proposta, el Servei ha redactat un avantprojecte que ha estat exposat davant els representants de l’associació 
de veïnats en data 15/02/2018 i ha obtengut la seva conformitat. 
    
I.1.2. PROMOTOR  
 
El projecte es redacta seguint les instruccions del Sr. Cap del Departament d’Infraestructures i Accessibilitat. 
 
I.1.3. AUTORS DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
L’autor de la documentació tècnica és Antoni Sbert Casasayas, arquitecte municipal, amb la col·laboració 
d’Eva Borràs Roig, arquitecta tècnica municipal i de Josep Maria Picornell Lliteras, delineant municipal.  
 
I.1.4. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit de l’actuació és un espai, actualment pavimentat, situat a la plaça Josep Maria Llompart. La superfície 
total que s’afecta és d’uns 20 m².  

 
 

I.1.5. TITULARITAT DELS TERRENYS 
 
La titularitat dels terrenys que conformen la plaça Josep Maria Llompart és pública, de l’Ajuntament de Palma. 
 
 
I.1.6. ESTAT ACTUAL 
 
La plaça Josep Maria Llompart està situada al barri des Rafal Vell, entre els carrers Pere Ripoll Palou, Pare Marià 
Payeras i Josep Zaforteza i Musoles. L’espai lliure públic de la plaça és de planta rectangular amb la seva 
directriu longitudinal major orientada de sud-est a nord-oest, amb el costat curt de nord-oest adossat a 
edificació i els tres costants restants confrontant amb vials públics.  
El disseny actual de l’espai lliure públic és resultat de l’execució d’un notable projecte degut a l’arquitecte 
Antoni Forteza Forteza redactat en 1991 i obrat en 1992. 
Dins el disseny unitari de la plaça destaca el traçat del paviment conformat amb panys de filades corbes de 
llambordes (rectangulars de 20x10x8 cm) que s’entrecreuen seguint diferents directrius i que es configuren com 
el vertader element estructurador de la plaça. Seguint el traçat d’aquest paviment s’ordena l’espai i es 
conformen els seus diferents elements. Al respecte és interessant citar textualment un extret de la memòria 
justificativa redactada per l’autor: 
 
“L’observació de la plaça, el seu ús i el seu funcionament quotidià en determinen la imatge final. És com recollir 
les línies que travessen la plaça, els recorreguts que fan els vianants deixant rere el seu pas. Aquestes línies seran 
les que ordenaran l’espai, sense cap altra imosició que les seves lleis, com un creuament de camins definit pels 
paviments, bancs, jardins i fanals.”  
 
En línies generals, les grans peces o elements que apareixen a la plaça, formalitzats a expenses d’aquests 
traçats reguladors transversals, són: un escenari amb plataforma aixecada construïda en formigó situat al cantó 
nord, quatre pasteres estretes i allargades ubicades a la meitat sud de la plaça, amb direccions diferents però 
disposades sensiblement de llevant a ponent i una filera de quatre umbracles d’estructura metàl·lica de formes 
irregulars i orgàniques situada a nord-est, continuïtat amb l’escenari i en paral·lel al vial pròxim.  L’arbrat es 
disposa en fileres dins les pasteres (lladoners) i en una filera irregular d’altres espècies al costat nord-oest.  
D’aquesta manera queda un gran espai obert subordinat a l’escenari aproximadament la meitat nord de la 
plaça. En canvi, entre les pasteres allargades es creen espais menors i més recollits. Entre dues d’aquestes 
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pasteres es troba ubicada una zona infantil, de planta rectangular, notòriament contradictòria amb l’ordenació 
general de l’espai i que sembla una implantació afegida en posterioritat al projecte original de l’espai lliure.  
 
I.1.7. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
D’acord amb les preferències expressades per l’associació de veïnats, l’àmbit triat per ubicar l’Espai Llompart es 
troba entre les dues pasteres allargades situades més al sud de l’espai lliure. S’ha entès que és un àmbit idoni 
perquè té un caràcter més recollit, adient a la idea de la intervenció.  
 
La idea primera ha estat crear certs límits físics per acotar i tancar mínimament aquest espai del seu costat sud-
est, és a dir, del costat del carrer on la visió és la d’una filera d’aparcament de cotxes. Aquesta idea, que s’ha 
mantengut al llarg de tot el procés projectual, s’ha anat formalitzant mitjançant la ubicació de quatre fites 
senyalitzadores i limitadores de l’espai al costat del carrer. Per altra part, s’ha considerat sempre el traçat del 
paviment existent (del qual més amunt s’ha destacat el seu vertader caràcter d’element ordenador de l’actual 
plaça) com a regulador i controlador de la proposta. Encara més: es pretén que els nous elements 
conformadors i delimitadors de l’espai Llompart es percebin com a nascuts del paviment. 
  
La base inspiradora de la definitiva formalització de la proposta s’ha cercat en la producció poètica de l’autor 
homenatjat. En concret del següent sonet, extret del llibre Mandràgola (1980), on el poeta és descriu a ell 
mateix: 
 
Ciutadà sóc de dúctil territori,  
habitant de llampat vilatge esmús;  
viuen en mi morts sense noms, desori  
d'obacs penons, fantasmes de pertús.  
 
Irat i orat, sermonador il·lús,  
escric de foc el nom amb pega i vori:  
tauler d'escacs on prenen possessori  
neguits, afanys, amb clamoreig ferrús.  
 
Sóc verm damnat, humiliat, darrera  
onada ardent en mar de llim i fang,  
crit en la nit, desesperada espera,  
 
i em faig envant, enllà de negre i blanc,  
ànima endins enarborant bandera:  
damunt el groc ditades d'aspra sang.  
 
 
La formalització de la proposta té directament a veure amb el contingut del darrer tercet, que expressa tant la 
voluntat emprenedora i lluitadora del poeta com l’ideal i estendart d’aquesta lluita. Aquest tercet s’incorpora a 
l’espai com a cita textual. I es proposa la inscripció física d’aquest tercet en el paviment per qualificar, 
posicionar  i delimitar (difusament) l’Espai Llompart cap a l’interior de la plaça. La inscripció de cada vers es fa 
en filades que segueixen estrictament les línies del paviment existent, a la manera d’esteles o solcs que 
marquen un camí davant les quatre fites o monòlits (dits,  plantes, estendart, persones?) que barren l’espai de 
cap el carrer. 
 
En definitiva, la proposta es formalitza amb els següents elements:  
 

- Quatre grans fites o monòlits, de dimensió humana (entre 1,65 i 1,95 cm d’alçada), de formigó 
prefabricat i de color. S’encaixen exactament entre tres filades de paviment de llambordes, se separen 
entre ells un espai corresponent a altres tres filades de paviment i tres dels monòlits es disposen en filera 
paral·lela a la vorera pròxima i un quart es decala una mica cap a l’interior de la plaça. Cada monòlit 
és un prisma quasi vertical (tots ells duen una petita i diferent inclinació) de secció quadrada de 
30x30cm que a la part superior es doblega (amb un angle diferent per a cadascun dels monòlits) de 
cap a l’interior de la plaça. L’acabat presenta les següents textures: tota la superfície excepte la cara 
final del prisma doblegat serà polida, mentre que el quadrat superior de remat del prisma serà de 
textura aspra, procurada amb un encofrat de canyís horitzontal. 

 
- La inscripció del tercet més amunt citat sobre el paviment, es conformarà per rajoles de pedra calcària 

mallorquina (o similar) de color ocre clar, granallades. Una part de les rajoles seran senzilles sense cap 
grafia i la resta portaran cadascuna una lletra o signe gràfic executats amb baix relleu. Es disposen en 
tres filades, una per a cada vers, que s’inicïen pròximes a la vorera, discorren entre els monòlits i 
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s’allarguen la longitud necessària per portar el vers. Cada filada de rajola de pedra ocupa dues filades 
corresponents a les llambordes existents. 

 
- Una darrera inscripció en el paviment, utilitzant les mateixes rajoles emprades per a formalitzar els versos, 

en una filada paral·lela a les del poema, i portadora del següent text: Palma a Josep Maria Llompart 
2018.    

 
I.1.8. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Els terrenys es troben qualificats com a Espai LLiure amb codi de referència EL-1B, 61-01-E. 
 
 
I.1.9. PRESSUPOST 
 
El pressupost d’inversió sense I.V.A. estimat per aquestes feines és de  13.470,84 €. 
L’ I.V.A. puja a la quantitat de 2.710,39 €. 
El pressupost total puja a la quantitat de 16.181,23 € I.V.A. inclòs.  
 
Descompost de la següent manera: 
 

 
 

 
 
Per a l’elaboració del pressupost s’han utilitzat els preus descompostos de la base de preus de la construcció del 
COAATIEMCA, versió CYPE INGENIEROS i preus de mercat consultats als industrials corresponents. 

 
 

I.1.10. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini estimat d’execució previst és de dos mesos. 
 
I.1.11. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’ART 125 DEL R.G.L.C.A.P. 
 
A efectes del previst en l’article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de Les Administracions 
Públiques, es fa constar que: “El conjunt d’actuacions reflectides en aquest document tècnic es refereixen a  
una obra completa la susceptible de ser entregada a l’ús general, o al servei corresponent, sense perjudici de 
les ulteriors ampliacions de què posteriorment puguin ser objecte, i contemplen tots i cada un dels elements 
precisos per a  l’execució de l’obra.” 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL            12.741,94 € 

Despeses Generals 13,00%              1.656,45 € 

Benefici Industrial 6,00%                 764,52 € 

Suma            15.162,90 € 

IVA 21,00%              3.184,21 € 

TOTAL OBRA            18.347,11 € 
Seguretat i Salut 151,63 €                

Despeses Generals 13,00%                    19,71 € 

Benefici Industrial 6,00%                      9,10 € 

Suma                 180,44 € 

IVA 21,00%                    37,89 € 

TOTAL SEGURETAT I SALUT                 218,33 € 
Gestió de Residus 1.204,67 €            

IVA 10,00%                 120,47 € 

TOTAL GESTIÓ DE RESIDUS              1.325,14 € 

19.890,58 €         
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I.1.12. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
Es basarà en la documentació gràfica del projecte segons el plànol on s’inclou el replanteig, que conté les 
referències necessàries per tal de situar inequívocament l’obra. 
 
I.1.13. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia d’aquestes obres serà d’un (1) any, comptat a partir de las data de recepció de les obres. 
 
I.1.14. REVISIÓ DE PREUS 
 
Tenint en compte el termini definit i la forma d’adjudicació o encàrrec, no es considera pertinent incloure cap 
clàusula de revisió de preus en aquesta obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palma,  març de 2018 
 
L’autor del projecte: Antoni Sbert Casasayas. 
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I.2. MEMÒRIA URBANÍSTICA 
 
PLÀNOL D’ORDENACIÓ 
Els terrenys es troben qualificats com a Espai LLiure amb codi de referència EL-1B, 61-01-E. S’adjunta a 
continuació la part corresponent a aquest àmbit del Plànol K-17 del full UTM 78-21N dels Plànols D de la Revisió 
del Plà General d’Ordenació Urbana, així com la fitxa del sistema . 
 
 

 
 

Plànol K-17 del full UTM 78-21-N dels Plànols D de la Revisió del Plà General d’Ordenació Urbana 
 
 

 
 

Fitxa del sistema 
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Els paràmetres que regulen l’ús i l’aprofitament urbanístic es regulen en el  articles següents. 

 
A continuació s’exposen les determinacions del planejament en referència al: 
 
1. RÈGIM DELS SISTEMES GENERALS. 
 

Article 33. Sistema General d'Espais Lliures (SGEL) 
Comprèn els terrenys i instal·lacions destinades a l'esplai i salubritat de la població i a dotar de millors 
condicions ambientals a la ciutat de Palma. 
El règim d'usos i edificació serà l'enunciat en la normativa o directrius incloses en les fitxes de sistemes, a 
més de per la normativa específica que li sigui aplicable. 

 
Per la seva funció poden ser dels següents tipus: 

 
1. SISTEMA GENERAL D'ESPAIS LLIURES DE PARCS PÚBLICS (SGEL/PJ). 
Comprèn els espais lliures públics destinats a l'oci de la població i a la protecció dels sistemes naturals, així 
com al manteniment de les condicions higièniques, microclimàticas i estètiques de la ciutat, tals com a 
Illa de Cabrera, Bosc de Bellver, Falca Verda i Parc de les Estacions, entre uns altres. 

 
2. SISTEMA GENERAL D'ESPAIS LLIURES DE ZONES D'OCI I EXPANCIÓN (SGEL-ZO). 
Comprèn els espais lliures públics, no necessàriament enjardinats, i destinats a facilitar la relació social i 
expansió dels ciutadans, tals com les platges de Cala Major, Ca Pere Antoni, Cala Gamba i L'Arenal. 

 
2. Normes reguladores del usos 
 

Article 60. Ús Global Espais Lliures (7) 
Definició de l'ús global. Comprèn els espais lliures d'edificació destinats a l'esbarjo, esplai i repòs de la 
població i a la protecció i aïllament de vies i edificacions, dirigida a la millora de les condicions 
higièniques, climatològiques i estètiques de la ciutat i el municipi. Classificació dels usos detallats. 
Comprèn els següents usos detallats: 
 
7.1. ESPAIS LLIURES D'ÚS I DOMINI PÚBLICS. 
Zones d'ús i domini públic. 
 
7.2. ESPAIS LLIURES PRIVATS 
Àrees enjardinades de domini i ús privat classificades pel Pla General o resultants del compliment de les 
determinacions sobre ocupació del sòl de cada ordenança d'edificació. 
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I.3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Es procedirà a la demolició del paviment existent de llambordes inclosa la seva base en tot l’àmbit d’actuació  i 
a l’excavació de la sabata de fonamentació en l’espai destinat a la instal·lació dels monòlits. 
 
La demolició del paviment es realitzarà en dues fases, la primera només de la zona d’excavació per tal de 
deixar les llambordes existents com a referència d’alineació dels monòlits i una vegada realitzada la seva 
instal·lació i formigonat corresponent, es podrà procedir a la demolició de la resta. 
 
En el fons de l’excavació s’executarà una capa de formigó de neteja i anivellament amb formigó HL-150/B/20, 
que serà la base del mur de l’encofrat perdut, construït amb bloc de formigó de 10cm d’espessor i remat 
superior amb morter de regularització per enrasar-los amb els nivells de pavimentació que correspongui. 
 
Es col·locaran els monòlits de formigó prefabricat alineats i anivellats,  i seguidament s’armarà i formigonarà la 
sabata amb acer corrugat B 500 S i formigó HA-25/B/20/IIa. 
 
Finalment es restituirà el paviment amb llambordes de formigó d’igual dimensions i característiques que les 
existents amb l’ incorporació en el paviment de peces o rajoles de pedra de 20x18x8, segons plànols de detalls 
col·locades sobre capa de sorra. 
 
Els monòlits seran de formigó prefabricat, armat segons plànols, de color a triar per la direcció facultativa, i 
composició, color i dimensió d’àrids també a triar per la direcció facultativa. Totes les cares seran polides i el 
quadrat de remat superior de cada monòlit ha de presentar una textura corresponent a un encofrat amb 
canyís en horitzontal, per la seva cara més angulosa. Els monòlits vendran protegits amb producte antigraffiti 
incolor i mate per tota la seva superfície exterior mitjançant un sistema complet tipus Tecma paint antigraffiti o 
similar compost per imprimació prèvia, capa segelladora i capa final antigraffiti. 
 
La pedra de les rajoles serà calcària mallorquina (o similar) de color ocre clar (a triar per la direcció facultativa) i 
granallada. La inscripcions gràfiques es faran amb baixrelleus executats amb un tipus i dimensió de lletra a triar 
per la direcció facultativa. 
 
 
I.4. COMPLIMENT DE NORMES I REGLAMENTS 
 
I.4.1. COMPLIMENT DE LA LLEI 8/2017, DE 3 D’AGOST, D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS   
 
La llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, a la seva Disposició addicional primera, 
estableix com a normatives aplicables, sense perjudici del desplegament reglamentari de la llei, tres normes 
estatals, entre les quals la que afecta a les condicions d’accessibilitat de les edificacions és el Codi tècnic de 
l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març, i modificat pel Reial decret 173/2010, de 19 de 
febrer. La justificació del seu compliment s’exposa a l’apartat corresponent. 
 
 
 
I.5. ESTUDI GEOTÈCNIC 
A efectes del compliment de l'article 123, apartat 3 del TR de la LCSP, i considerant la naturalesa de les obres 
consistent en la construcció d’una l’escalinata i una rampa d’accés disposada en dos trams i adossada a la 
façana de l’edifici  juntament amb una nova vorera que envolta l’escala i rampa i l’adaptación dues places 
d’aparcament i la vorera per persones amb mobilitat reduïda,  no es considera procedent la realització de 
l'estudi geotècnic dels terrenys, ja que no es modifica l'estat actual de càrregues. 
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II. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
II.1. ANNEX 1.  DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ESTAT ACTUAL 
 
Foto 1 
 

 
 
 
Foto 2 
 

 
 
 
 

 
Foto 3 
 

 
 
 
Foto 4 
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II.2. ANNEX 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Es descriuen en aquest apartat les CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS incloent els següents aspectes: 
 
PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 
 
Per facilitar la tasca a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra, per al control de recepció en obra 
dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb el que especifica l'article 7.2. del CTE, 
en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que han de complir els productes, equips i 
sistemes subministrats. 
Els productes, equips i sistemes subministrats han de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents 
normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del 
Plec. Tindran preferència quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de 
Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 
 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE: 
 
- El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2. 
- El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 
 
Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les 
qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se 
sol·liciti l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de 
qualitat de l'obra. 
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials 
que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades 
necessàries per a decidir sobre la seva acceptació . 
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després 
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, 
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Totes les despeses que això 
ocasionés seran a càrrec del Contractista. 
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els 
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del 
Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

GARANTIES DE QUALITAT (MARCAT CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents 
requisits essencials: 
- Resistència mecànica i estabilitat. 
- Seguretat en cas d'incendi. 
- Higiene, salut i medi ambient. 
- Seguretat d'utilització. 
- Protecció contra el soroll. 
- Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 
 
El marcatge CE d'un producte de construcció indica: 
- Que aquest compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits 

essencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat 
Tècnica Europeu). 

- Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els 
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'indústria la que vetlli 
per la correcta utilització del marcat CE. 
És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial 
Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 
89/106 / CEE. 



 

 

 
Àrea d’infraestructures i accessibilitat – servei d’estudis i projectes d’arquitectura  

Camí dels reis, nº 400. Son pacs. Telf: 971 764800 / fax: 971 764810 

 

12 

El marcatge CE es materialitza mitjançant el símbol "CE" acompanyat d'una informació complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
- En el producte pròpiament dit. 
- En una etiqueta adherida al mateix. 
- En el seu envàs o embalatge. 
- En la documentació comercial que l'acompanya. 
 
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada 
família de productes, entre les que s'inclouen: 
- el número d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
- el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
- la direcció del fabricant 
- el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
- les dues últimes xifres de l'any en què s'ha estampat el marcat en el producte 
- el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
- el nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure afectada per diverses els nombres de totes elles 
- la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
- informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 

especificacions tècniques 
 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial, havent de complir únicament les característiques ressenyades anteriorment pel símbol. 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no 
determinada" (PND). 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 
PRESCRIPCIONS DELS MATERIALS 
 
Formigó estructural 
Condicions de subministrament 
- El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per aconseguir que les masses arribin al lloc 

de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que 
posseïen acabades de pastades. 

- Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de 
pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

- Els equips de transport han d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 
acuradament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no han de 
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a 
l'homogeneïtat del formigó. 

- El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació, o en equips amb o sense 
agitadors, sempre que aquests equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir 
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega 

 
Recepció i control 
- Documentació dels subministraments: 

• Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la 
Direcció Facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
• Abans del subministrament: 

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
• Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment del que estableix la Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE-08). 
• Durant el subministrament: 

• Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions 
d'obra, anirà acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a disposició de 
la Direcció d'Obra, i en la qual han de figurar, com a mínim , les següents dades: 
• Nom de la central de fabricació de formigó. 
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• Nombre de sèrie del full de subministrament. 
• Data de lliurament. 
• Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
• Especificació del formigó. 

� En el cas que el formigó es designi per propietats: 
� Designació 
� Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg / m³) de formigó, amb una tolerància 

de ± 15 kg. 
� Relació aigua / ciment del formigó, amb una tolerància de ± 0,02. 

� En el cas que el formigó es designi per dosificació: 
� Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
� Relació aigua / ciment del formigó, amb una tolerància de ± 0,02 
� Tipus d'ambient. 

� Tipus, classe i marca del ciment. 
� Consistència. 
� Mida màxima de l'àrid. 
� Tipus d'additiu, si n'hi ha, i en cas contrari indicació expressa que no conté 
� Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de sílice) si n'hi ha i, en cas ontrari, 

indicació expressa que no conté. 
• Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
• Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
• Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la 

descàrrega. 
• Hora límit d'ús per al formigó. 

• Després del subministrament: 
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 
-  Assaigs 

• La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Conservació, emmagatzematge i manipulació 

- En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera 
contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per evitar la 
disgregació de la barreja. 

Recomanacions per al seu ús en obra 

- El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha 
de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del 
formigó, el temps límit ha de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat 
del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

- Formigonat en temps fred: 
• La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 

inferior a 5 ° C. 
• Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura sigui inferior a 

zero graus centígrads. 
• En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores 

següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota de zero graus centígrads. 
• En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s'adoptaran les mesures 

necessàries per garantir que, durant fraguat i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves permanents apreciables de les 
característiques resistents del material. 

-  Formigonat en temps calorós: 
• Si la temperatura ambient és superior a 40 ° C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret 

que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 
 
Acers corrugats 
Condicions de subministrament 
- Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. 
Recepció i control 
- Documentació dels Subministraments: 
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• Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la 
Direcció Facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
• Abans del subministrament: 

� Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 
� Fins a l'entrada en vigor del marcatge CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el 

compliment de les següents característiques: 
• Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
• Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
• Aptitud al doblegat simple dels acers soldables amb característiques especials de ductilitat han 

de complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 
• Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual 
constarà, almenys: 
o  Marca comercial de l'acer. 
o  Forma de subministrament: barra o rotlle. 
o  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

• Composició química. 
� En la documentació, a més, constarà: 

• El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar 
acreditat per a l'assaig referit. 

• Data d'emissió del certificat. 
• Durant el subministrament: 

� Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació 

de l'acer que hagi emprat el fabricant. 
• La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant 

engruiximents o omissions de corruges o grafiles. A més, les barres corrugades han de portar 
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el 
fabricant. 

• En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions 
de redreçat prèvies al seu subministrament, s'ha d'indicar explícitament en la corresponent full 
de subministrament. 

• En el cas de barres corrugades en què, ateses les característiques de l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant ha indicar-los. 

• Després del subministrament 
� El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 
- Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica 

• Si és el cas, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

� Identificació de l'entitat certificadora. 
� Logotip del distintiu de qualitat. 
� Identificació del fabricant. 
� Abast del certificat. 
� Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
� Nombre de certificat. 
� Data d'expedició del certificat. 

• Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 
distintiu i d'acord amb el que indica el projecte i el que estableix la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, 
quines comprovacions s'han d'efectuar. 

- Assaigs: 
• La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
• En el cas d'efectuar assajos, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 

incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, 
tant de l'entrada de la mostra al laboratori com de la realització dels assajos. 

• Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor 
de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

Conservació, emmagatzematge i manipulació 
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- Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 
l'atmosfera ambiental. Fins al moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament 
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària 
traçabilitat. 

- Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 
s'examinarà l'estat de la seva superfície, per tal d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una 
lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per a la seva utilització. No 
obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja 
amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte al pes inicial de la mostra. 

- En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en 
la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència. 

- L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que 
permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats: 

 
• Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
• Procés de redreçat, en el cas d’usar  acer corrugat subministrat en rotllo. 
• Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

 
Recomanacions per al seu ús en obra 
- Per prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment. 
-  Pel que fa als materials emprats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 

diferent potencial galvànic. 
-  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i / o addicions) que continguin ions 

despasivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
 
Malles electrosoldades 
Condiciones de subministrament 
- Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. 
Recepció i control  
- Documentació dels subministraments 

• Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la 
Direcció Facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat 

per persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades 
en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

• Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 
• Durant el subministrament: 

�  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa 
� Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de 

l'acer que hagi emprat el fabricant. 
� Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la 

malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugas o grafilas. A més, les 
barres corrugades o els filferros, si escau, han de portar gravades les marques d'identificació que 
inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

• Després del subministrament: 
� El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 
- Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

• Si és el cas, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
• Identificació de l'entitat certificadora. 
• Logotip del distintiu de qualitat. 
• Identificació del fabricant. 
• Abast del certificat. 
• Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
• Número de certificat. 
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• Data d'expedició del certificat. 
• Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 

distintiu i d'acord amb el que indica el projecte i el que estableix la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, 
quines comprovacions s'han d'efectuar. 

- Assaigs: 
• La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
• En el cas d'efectuar assajos, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 

incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, 
tant de l'entrada de la mostra al laboratori com de la realització dels assajos. 

• Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor 
de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

 
Conservació, emmagatzematge i manipulació 
- Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins al moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament 
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària 
traçabilitat. 

- Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 
s'examinarà l'estat de la seva superfície, per tal d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una 
lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per a la seva utilització. No 
obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja 
amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte al pes inicial de la mostra. 

- En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en 
la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència. 

 
Recomanacions per el seu us en obra 
- Per prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment. 
- Pel que fa als materials emprats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 

diferent potencial galvànic. 
- Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i / o addicions) que continguin ions 

despasivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes 
 
 
Morters  fets  en obra 
Condicions de subministrament 
- El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar: 

• En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
• O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva 

perfecta conservació. 
- La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge 

que garanteixin la seva perfecta conservació. 
- L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 
 
Recepció i control  
- Documentació dels subministraments: 

• Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al 
pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat es mesura a partir del moment en 
què tots els components s'han addicionat. 

- Assajos: 
• La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 
 
Conservació, emmagatzematge i manipulació 
- Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció 

d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves 
característiques inicials i per tant no es pot utilitzar. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges. 
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Recomanacions per el seu us en obra 
- Per triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el 

contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació 
d'aigua. 

- En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures 
oportunes de protecció. 

- El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins 
aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre 
una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 

- El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors a la seva pastat. Si cal, durant aquest temps se li podrà afegir 
aigua per compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 

 
Ciment 
Condicions de subministrament 
- El ciment es subministra a granel o envasat. 
- El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, 

seguretat i emmagatzematge de garantir la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu 
contingut no pateixi alteració, i que no alterin el medi ambient. 

- El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva 
càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 

- El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva 
manipulació es va a realitzar per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70 ° C, i si es va a 
realitzar a mà, no excedeixi de 40 ° C. 

- Quan es prevegi que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb 
anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 

 
Recepció i control  
- Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i 

ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
• Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un 

albarà que inclourà, almenys, les dades següents: 
• 1. Número de referència de la comanda. 
• 2. Nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment. 
• 3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
• 4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
• 5. Quantitat que es subministra. 
• 6. Si és el cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
• 7. Data de subministrament. 
• 8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 
 

- Assaigs: La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 
 

Conservació, emmagatzematge i manipulació 
- Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació 

amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferents. Les sitges han d'estar protegits de la humitat i 
tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de 
transport, sense risc d'alteració del ciment. 

- En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals 
coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les 
ubicacions en les que els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el 
seu emmagatzematge que puguin danyar l'envàs o la qualitat del ciment. 

- Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats 
per minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 

- Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de 
ser molt prolongat, ja que pot meteoritzar. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos 
mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge 
és superior, es comprovarà que les característiques del ciment continuen sent adequades. Per a això, dins 
dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assaigs de determinació de principi i fi 
d'adormiment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes ) 
sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut 
formar-se. 

 



 

 

 
Àrea d’infraestructures i accessibilitat – servei d’estudis i projectes d’arquitectura  

Camí dels reis, nº 400. Son pacs. Telf: 971 764800 / fax: 971 764810 

 

18 

Recomanacions per el seu us en obra 
- L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús a què es destinin, les 

condicions de posada en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 
- Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els 

morters especials i els monocapa. 
- El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posada en obra dels productes que els 

contenen, entre les quals cal destacar: 
• Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
• Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 
• Les classes d'exposició ambiental. 

- Els ciments que vagin a utilitzar-se en presència de sulfats, han de tenir la característica addicional de 
resistència a sulfats. 

- Els ciments hauran de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan vagin a emprar-
se en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 

- En els casos en què s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments 
amb un contingut de alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 

- Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
- Per fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i 

compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 
 
Blocs de formigó 
Condicions de subministrament 
- Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garanteixi la seva immobilitat 

tant longitudinal com transversal, procurant evitar danys als mateixos. 
- Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb 

la humitat ambient. 
- En cas d'utilitzar cintes o eslingues d'acer per a la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cants 

protegits per mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, per tal d'evitar danys en la superfície dels blocs. 
Recepció i control 
- Documentació dels subministraments: 

• Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

- Assaigs: 
• La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 
Conservació, emmagatzematge i manipulació 
- S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportacions d'aigua, ni es 

reben altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 
- Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., 

provocant en la posterior posada en obra l'aparició de taques i eflorescències. 
- El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser 

acurada, evitant frecs entre les peces. 
- Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada. 
Recomanacions per al seu ús en obra 
- S'aconsella que en el moment de la posada en obra hagin transcorregut almenys 28 dies des de la data de 

fabricació. 
- S'ha d'evitar l'ús de blocs secs, que hagin estat molt de temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es 

provocaria la deshidratació per absorció del morter de juntes. 
 
Vorades i rajoles de formigó 
Condicions de subministrament 
- Les vorades i rajoles de formigó s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves 

característiques, i havent transcorregut almenys set dies des de la data de fabricació 
Recepció i control 
- Documentació dels subministraments: 

• Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

- Assaigs: 
• La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 
Conservació, emmagatzematge i manipulació  
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- L’emmagatzematge en realitzarà en espai protegit dels impactes. 
 
Prefabricats de formigó 
Condicions de subministrament 
- Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin 

esforços en els elements no previstos en el projecte. 
- La càrrega ha d'estar lligada per evitar moviments indesitjats de la mateixa. 
- Les peces han d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per evitar impactes entre les mateixes 

durant el transport. 
- En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, s'ha d'evitar la seva dessecació 

durant el mateix. 
- Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les 

dimensions i pes de l'element, cuidant especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o verticalitat 
que poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix. 

Recepció i control 
- Documentació dels subministraments: 

• Aquest material ha d'estar proveït d’un certificat del fabricant que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

- Assaigs: 
• La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
- Inspeccions:  

• Es recomana que la Direcció Facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una 
inspecció de les instal·lacions de prefabricació. 

• Si algun element resultés danyat durant el transport, descàrrega i / o manipulació, afectant la seva 
capacitat portant, s'haurà de rebutjar. 

Conservació, emmagatzematge i manipulació  
- Les zones d'aplecs seran llocs prou grans perquè es permeti la gestió adequada dels mateixos sense perdre 

la necessària traçabilitat, alhora que siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau. 
- Per evitar el contacte directe amb el terra, s'apilaran horitzontalment sobre dorments de fusta, que 

coincidiran en la mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una alçada màxima 1,50 m. 
- S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originin vols o llums excessives que puguin arribar a fissurar l'element, 

modificant el seu comportament posterior en servei. 
- Si és el cas, les juntes, fixacions, etc., han de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin les 

seves característiques. 
Recomanacions per al seu ús en obra 
- El muntatge dels elements prefabricats ha de ser conforme amb el que estableix el projecte. 
- En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal 

especialitzat i amb la deguda formació. 
 
 
PRESCRIPCIONS EN QUAN A L'EXECUCIÓ PER UNITATS D'OBRA 
 
Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, 
condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions de 
terminació, conservació i manteniment, control d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris 
d'acceptació i rebuig, criteris de mesurament i valoració d'unitats, etc. 
Les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
 
DEMOLICIONS 
L'ordre i la forma d'execució i els mitjans a emprar, s'ajustaran a les prescripcions establertes en la 
Documentació Tècnica. 
Durant el procés de demolició, el contractista està obligat a realitzar la gestió de residus establert en el pla de 
residus que prèviament ha d'haver estat aprovat per la direcció facultativa i en tot cas d'acord que l'especificat 
en el RD 105/2008. 
 
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, soleres de formigó i paviments asfàltics 

- Característiques tècniques 
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó soleres de formigó i paviments asfàltics amb 
martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

- Normativa d'aplicació 



 

 

 
Àrea d’infraestructures i accessibilitat – servei d’estudis i projectes d’arquitectura  

Camí dels reis, nº 400. Son pacs. Telf: 971 764800 / fax: 971 764810 

 

20 

Execució: PG-3. Plec de prescripcions tècniques generales para obres de carreteres i ponts de la direcció 
general de carreteres. 

- Criteri d'amidament en projecte 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte. 

- Processos d’execució 
o Fases d'execució. 

Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

o Condicions d’acabat. 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

- Criteri d'amidament en obra i condicions d'abonament 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de projecte. 

 
 
CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 
Engloba totes les operacions necessàries perquè el terreny adquireixi les cotes i superfícies definides en el 
projecte. Aquestes activitats són excavació en buidatge, excavació de pous i rases per albergar els elements 
de fonamentació i instal·lacions, explanacions i estabilització de talussos. 
 
Excavació de pous, rases i caixes amb mitjans mecànics. 

- Característiques tècniques 
Excavació en pous, rases i caixes de terra sense classificar de fins a 2 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

- Normativa d'aplicació 
CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments  
NTE-ADZ. NTE-ADZ. Condicionament del terreny. Desmunts: Rases i pous 

- Criteri d'amidament en projecte 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

- Condicions prèvies que s'han de complir abans de la execució de les unitats d'obra 
o Del suport. 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o 
qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. Es 
disposaran punts fixes de referència en llocs que puguin veure’s afectats per la excavació, als 
quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les 
construccions pròximes que poden veure’s afectades per les excavacions. 

o Del contractista. 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la 
solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, a l'inici de les 
excavacions. 

- Processos d’execució 
o Fases d'execució. 

Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecànica a camió de les terres excavades. 

o Condicions d’acabat. 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

- Conservació i manteniment. 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les 
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques 
geomètriques romanen inamovibles. 

- Criteri d'amidament en obra i condicions d'abonament 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 
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Transport de residus inerts 

- Descripció 
Operacions necessàries per traslladar a abocador els materials sobrants procedents de l'excavació i els 
enderrocs. 

- Normativa d'aplicació 
Gestió de residus: Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

- Criteris de mesurament i valoració 
Volum teòric, estimat aparent dels materials que componen els residus, segons documentació gràfica de 
Projecte.  

- Condicions prèvies que han de cumplir abans de l'execució de les unitats d'obra 
o Del suport. 

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies 
de circulació, per a l'organització del trànsit. 

- Condicions de Terminació 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de 
restes. 

- Criteri d'amidament en obra i condicions d'abonament 
Es mesurarà, incloent l’esponjament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

 
Reblert base de soleres i lloses  

- Característiques tècniques 
Formació de base de paviment mitjançant reblert i compactació en tongades successives de 20 cm 
d'espessor màxim amb taula vibrant de guiat manual. 

- Normativa d'aplicació 
CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments 

- Criteri de mesura en projecte 
Superfície mesurada segons la documentació gràfica del projecte. 

- Condicions prèvies que han de complir-se abans de l'execució de les unitats d'obra 
o Del suport. 

Es comprovarà que la superfície a omplir està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de 
llantions. 

o Ambientals 
Es comprovarà la que la temperatura ambient no sigui inferior a 2ºC a la ombra 

- Procés d'execució 
o Fases d'execució. 

Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estès del material de farciment en 
tongades de gruix uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

o Condicions d'acabament. 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat al grau de compactació adequat. I la superfície 
quedarà plana. 

- Conservació i manteniment. 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per 
materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

- Criteri de mesura en obra i condicions d'abonament 
Es mesurarà, la superfície realment executat segons especificacions de projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
 

Lloses i escala de formigó 

- Característiques tècniques 
Formació de soleres de formigó en massa i armades amb formigó fabricat en central i abocada des de 
camió, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent.  

- Normativa d'aplicació 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
Execució: NTE-RSS. Revestiments de terres: Soleres. 

- Criteri d'amidament en projecte 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte. 
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- Condicions prèvies que han de cumplir abans de l'execució de les unitats d'obra 
o Del suport. 

Es comprovarà que la superfície base presenta una planeitat adequada, compleix els valors 
resistents tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials 
sensibles a les gelades. El nivell freàtic no originarà sobre. 

o Ambientals. 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40 ° c o es prevegi que dintre de les 48 hores següents 
pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0 ° c. 

o Del contractista. 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent 
començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director 
d'execució de l' obra. 

- Procés d'execució 
o Fases d'execució. 

Preparació de la superfície de suport del formigó, comprovant la densitat i les rasants. 
Replanteig de les juntes de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocs, mestres 
de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes 
perimetrals de dilatació. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serrat de 
juntes de retracció. 

o Condicions d'acabament. 
La superfície de la solera complirà les exigències de planeitat i resistència, i es deixarà a l'espera 
del paviment. 

- Conservació i manteniment. 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les 
càrregues previstes. 

- Criteri de mesura en obra i condicions d'abonament 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
Elements de fonamentació de formigó armat 

- Mesures per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius que 
componen la unitat d'obra. 
Depenent de l'agressivitat del terreny i de l’ambient  o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es 
triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor 
de recobriment de les armadures. 

- Característiques tècniques 
En fonaments: riostres de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa 
fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE B 500 S, per a elaboració de la ferralla. 

- Normativa d'aplicació 
 Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
 Execució: 
 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments 
 NTE-CSV. Fonamentacions superficials: Bigues flotants. 
 Muntatge i desmuntatge de sistemes d’encofrat 
 NTE-EME. Estructures de fusta: Encofrats 
 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

- Criteri d'amidament en projecte 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques, segons documentació gràfica de Projecte. 

- Condicions prèvies que han de complir abans de l'execució de les unitats d'obra 
o Del suport. 

En els fonaments es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà 
un plànol de suport horitzontal i una superfície neta, en els anells dels murs, s’hauran marcat els 
nivells d’acabat per el recolzament de les lloses de formigó prefabricat. 

o Ambientals. 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40 ° C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents 
pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0 ° C. 

o Del contractista. 
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Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent 
començar el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director 
d'Execució de l' obra. 

- Procés d'execució 
o Fases d'execució. 

Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les 
riostres. Col·locació i fixació de les armadures amb separadors. Abocament i compactació del 
formigó. Coronació i anivellat de fonaments. Curat del formigó. 
Replanteig, muntatge dels sistemes d’encofrat. Col·locació de l’armat amb separadors 
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del 
sistema d’encofrat. Reparació de defectes superficials.  

o Condicions d'acabament. 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà sense 
imperfeccions. 

- Conservació i manteniment. 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. S’evitaran actuacions sobre els elements d’accions 
mecàniques no previstes en el càlcul 
 

- Criteri de mesura en obra i condicions d'abonament 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. 

 
Col·locació de vorades  

- Característiques tècniques 
Subministrament i col·locació de peces de vorada col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-
20/P/20) i rejuntades amb morter de cIment industrial M-5  

- Normativa d'aplicació 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucció del formigó estructural (EHE-08) 

- Criteri d'amidament en projecte 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte. 

- Condicions prèvies que s'han de complir abans de la execució de les unitats d'obra 
o Suport. 

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

- Procés d'execució 
o Fases d'execució. 

Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, 
rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter 
de ciment. 

- Condicions de terminació. 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 

- Conservació i manteniment. 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 

- Criteri d'amidament en obra i condicions d'abonament 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de projecte. 

 
Col·locació de paviments 

- Característiques tècniques 
Subministrament i col·locació de paviment  en zona de voreres, de lloseta de formigó per a ús exterior, de 4 
pastilles i troncocònic, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre 
elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 
32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

- Normativa d'aplicació 
Execució: 
CTE. DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 
NTE-RSR. Revestiments de paviments: peces rígides. 

- Criteri d'amidament en projecte 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de 
superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per 
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incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de 
ruptures general. 

- Condicions prèvies que s'han de complir abans de la execució de les unitats d'obra 
o Del suport. 

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

- Procés d'execució 
o Fases d'execució. 

Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a 
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a 
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 

- Condicions de terminació. 
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tindrà bon aspecte. 

- Conservació i manteniment. 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel 
director de l'execució de l'obra. 

- Criteri d'amidament en obra i condicions d'abonament 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

 
Murs prefabricats 

- Característiques tècniques 
Subministrament i muntatge de murs prefabricats de formigó armat, realitzat amb formigó autocompactant 
HA-25 / AC / 12 / IIa i acer B 500 S.  

- Normativa d'aplicació 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: instrucció de formigó estructural (EHE-08). 

- Criteri d'amidament en projecte 
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors segons documentació gràfica de 
projecte unitat en el cas del mòdul d’escala. 

- Condicions prèvies que s'han de complir abans de la execució de les unitats d'obra 
 

o Del suport. 
Per la col·locació dels murs es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que 
presentarà un plànol de suport horitzontal i una superfície neta. Per les lloses i escala es 
comprovarà les condicions dels elements de recolzament en funció de la seva naturalesa i es 
tindrà especial compte en el seu replantejament i nevellació. 

o Ambientals. 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°c o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°c. 

o Del contractista. 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent 
començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de 
l'execució de l'obra 

- Procés d'execució 
o Fases d'execució. 

Replanteig de la geometria de la planta, col·locació, aplom i apuntalament  dels murs 
prefabricats, enllaç amb l’armat de les riostres, abocat del formigó i curat del formigó. 
Ancoratge dels murs amb els anells de recolzament de les lloses. 
Col·locació de les lloses sobre murs anivellats. 

o Condicions de terminació. 
El conjunt serà aplomat,  monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície 
quedarà uniforme i sense irregularitats. 

- Conservació i manteniment. 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

- Criteri d'amidament en obra i condicions d'abonament 
Es mesurarà la superfície dels murs i lloses en veritable magnitud de la superfície realment executada segons 
especificacions de projecte. I unitat de mòdul d’escala. 
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PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB LA DETERMINACIÓ DEL PREUS DE NOVES PARTIDES 
S’abonarà cada unitat d’obra en funció del preu establert al pressupost del projecte. 
Sense perjudici de la tramitació de les noves unitats d’obra d’acord amb el que es disposa a la LCSP, els preus 
de noves unitats d’obra es calcularan en base als preus unitaris del projecte.  
En cas que es tracti de preus unitaris no contemplats al projecte, s’aplicaran els continguts a la base de preus 
de de la construcció del COAATIEMCA, versió CYPE INGENIEROS. Si no hi estiguessin contemplats, s’aplicaran els 
preus de mercat consultats als industrials que correspongui. 
En qualsevol cas, els preus de les noves unitats d’obra es veuran afectats per la baixa general del projecte 
ofertada pel contractista.  
 
II.3. ANNEX 4.  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Memòria Informativa de l'Estudi 

Es redacta aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició en compliment del Reial Decret 
105/2008, de 1 Febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició que 
estableix, en el seu article 4, entre les obligacions del productor de residus de construcció i demolició la 
d'incloure en el projecte d'execució un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició que reflecteixi 
com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició 
que es vagin a produir en l'obra. 
Sobre la base d'aquest Estudi, el posseïdor de residus redactarà un pla que serà aprovat per la direcció 
facultativa i acceptat per la propietat i passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 
 
Aquest Estudi de Gestió de Residus conta amb el següent contingut: 
- Estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició 

que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 
europea de residus. 

- Relació de mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecte del projecte. 
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es generaran en 

l'obra. 
- Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del posseïdor 

dels residus, de l'obligació de separació establerta en l'article 5 del citat Reial Decret 105/2008. 
- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra. 

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

- Si escau, un inventari dels residus perillosos que es generaran. 
 

Definicions 

Per a una millor comprensió d'aquest document es realitzen les següents definicions dins de l'àmbit de la gestió 
de residus en obres de construcció i demolició: 
- Residu: Segons la llei 10/98 es defineix residu a qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es 

desprengui o del qual tingui la intenció o obligació de rebutjar. 
- Residu perillós:  Són matèries que en qualsevol estat físic o químic contenen elements o substàncies que 

poden representar un perill per al medi ambient, la salut humana o els recursos naturals. En última instància, 
es consideraran residus perillosos els que presenten una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l'annex III de la Llei 22/2011 de Residus, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat 
amb l'establert en la normativa europea o en els convenis internacionals de la matèria que siguin aplicable, 
així com els recipients i envasos que els hagin contingut 

- Residus no perillosos: Tots aquells residus no catalogats com a tals segons la definició anterior. 
- Residu inert: Aquell residu No Perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que 
pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixivialitat total, el 
contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran d'ésser insignificants i en particular no 
hauran de comportar cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

- Residu de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que complint amb la definició de residu 
es genera en una obra de construcció i de demolició. 

- Codi LER: Codi de 6 dígits per a identificar un residu segons l'Ordre MAM/304/2002. 
- Productor de residus: La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
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construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració 
de productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció 
o demolició. 

- Posseïdor de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en el seu poder els 
residus de construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. En tot cas, tindrà la 
consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, tals 
com el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tindran la consideració 
de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

- Volum aparent: volum total de la massa de residus en obra, espai que ocupen acumulats sense compactar 
amb els espais buits que queden inclosos entre mig. En última instància, és el volum que realment ocupen 
en obra 

- Volum real: Volum de la massa dels residus sense contar espais buits, és a dir, entenent una teòrica massa 
compactada dels mateixos. 

- Gestor de residus: La persona o entitat pública o privada que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos. Han d'estar autoritzats o registrats per 
l'organisme autonòmic corresponent. 

- Destinació final: Qualsevol de les operacions de valorització i eliminació de residus enumerades en la "Ordre 
MAM/304/2002 per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 
europea de residus". 

- Reutilització: L'ús d'un producte usat per a la mateixa fi per al qual va ser dissenyat originàriament. 
- Reciclat: La transformació dels residus, dintre d'un procés de producció per a la seva finalitat inicial o per a 

altres fins, inclòs el compostaje i la biometanització, però no la incineració amb recuperació d'energia. 
- Valorització: Tot procediment que permeti 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. 
- Eliminació: tot procediment dirigit, bé a l'abocament dels residus o bé a la seva destrucció, total o parcial, 

realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi 
ambient. 

 

Mesures Prevenció de Residu 

Prevenció en Tasques de Demolició 

- En la mesura que sigui possible, les tasques de demolició es realitzaran emprant tècniques de 
desconstrucció selectiva i de desmuntatge a fi d'afavorir la reutilització, reciclat i valoració dels residus. 

- Com a norma general, la demolició s'iniciarà amb els residus perillosos, posteriorment els residus destinats a 
reutilització, després d'aquests els que es valorin i finalment els que es dipositaran en abocador. 

 

Prevenció en l'Adquisició de Materials 

- L'adquisició de materials es realitzarà ajustant la quantitat als amidaments reals d'obra, ajustant al màxim les 
mateixes per evitar l'aparició d'excedents de material al final de l'obra. 

- Es requerirà les empreses subministradores que redueixin al màxim la quantitat i volum d'embalatges 
prioritzant aquells que minimitzen els mateixos. 

- Es donarà prioritat a l'adquisició de materials reciclables davant altres de mateixes prestacions però de 
difícil o impossible reciclat. 

- Es prioritzarà l'adquisició de productes "a granel" a fi de limitar l'aparició de residus d'envasos en obra. 
- Aquells envasos o suports de materials que puguin ser reutilitzats com els palets, s'evitarà el seu 

deteriorament i es retornaran al proveïdor. 
- S'inclourà als contractes de subministrament una clàusula de penalització als proveïdors que generin en 

obra més residus del previst i que es puguin imputar a una mala gestió. 
- S'intentarà adquirir els productes en mòdul dels elements constructius en els quals seran col·locats per evitar 

excessos. 

 

Prevenció en la Posta en Obra 

- S'optimitzarà l'ús de materials en obra evitant la sobre dosificació o l'execució amb desaprofitament de 
material especialment d'aquells amb major incidència en la generació de residus. 

- Els materials prefabricats, en general, optimitzen especialment l'ús de materials i la generació de residus per 
la qual cosa s'afavorirà el seu ús. 

- En la posada en obra de materials s'intentarà realitzar els diversos elements a mòdul de la grandària de les 
peces que ho componen per a evitar desaprofitament de material. 

- Es buidaran per complet els recipients que continguin els productes abans de la seva neteja o eliminació, 
especialment si es tracta de residus perillosos. 

- En la mesura del possible s'afavorirà l'elaboració de productes en taller enfront dels realitzats en la pròpia 
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obra que habitualment generen major quantitat de residus. 
- Es prioritzarà l'ús d'elements desmuntables o reutilitzables enfront d'uns altres de similars prestacions no 

reutilitzables. 
- S'esgotarà la vida útil dels mitjans auxiliars propiciant la seva reutilització en el major nombre d'obres per a la 

qual cosa s'extremaran les mesures de manteniment. 
- Tot personal involucrat en l'obra disposarà dels coneixements mínims de prevenció de residus i correcta 

gestió dels mateixos. 
- S'inclourà als contractes amb subcontractes una clàusula de penalització per la qual es desincentivarà la 

generació de més residus dels previsibles per una incorrecta gestió dels mateixos. 

 

Prevenció en l'Emmagatzematge en Obra 

- Es realitzarà un emmagatzemament correcte de totes les provisions de materials evitant que es produeixin 
vessaments, barreges entre materials, exposició a inclemències meteorològiques, ruptures d'envasos o 
materials, etc. 

- S'extremaran les precaucions per evitar assolir la caducitat dels productes sense esgotar el seu consum. 
- Els responsables de la provisió de materials en obra coneixeran les condicions d'emmagatzematge, 

caducitat i conservació especificades pel fabricant o subministrador per a tots els materials que es 
recepcionen en obra. 

- En els processos de càrrega i descàrrega de materials a la zona de provisió o magatzem i en la seva 
càrrega per a posta en obra es produeixen contratemps amb el material que converteixen en residus 
productes en perfecte estat. És per això que s'extremaran les precaucions en aquests processos de 
manipulat. 

- Els residus catalogats com a perillosos s'hauran d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es 
barregin entre si o amb altres residus no perillosos. 

- Es realitzarà un pla d'inspeccions periòdiques de materials, productes i residus apilats o emmagatzemats per 
a garantir que es mantenen en les degudes condicions. 

 

Quantitat de Residus 

A continuació es presenta una estimació de les quantitats, expressades en tones i en metres cúbics, dels residus 
de construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Seguint el que s'ha expressat en el Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, no es consideren residus i per tant no s'inclouen en la taula les terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat 
de restauració, condicionament o reblert, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a 
reutilització 
L'estimació de quantitats es realitza prenent com a referència els amidaments teòrics de l’estat d’amidaments 
però serà l’amidament d'obra el que determini en última instància els residus obtinguts. 
 
Residus generats en la demolició i construcció 

Codi LER Residu Densitat   TN/M3 m3 tn 

17 01 01 Formigó (formigons, morters i prefabricats). 1,55 8,21 12,73 

01 04 08 Residus de graves i roques triturades 1,60 3,56 5,74 

17 05 05 Terres i pedres diferents al  17 05 03 2,00 4,66 9,32 

  Total 16,46 27,79 
   

Separació de Residus 

Segons el Reial decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició els 
residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 
 

 

 

 

 

 

 Descripció                                                                   Quantitat 
Formigó 80 t. 

Maons, teules, ceràmics 40 t. 
Metall 2 t. 
Fusta 1 t. 
Vidre 1 t. 
Plàstic 0,5  t. 

Paper i cartró 0,5  t. 
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 Mesures per a la Separació en Obra 

Per tal d'aconseguir una millor gestió dels residus generats en l'obra de manera que es faciliti la seva reutilització, 
reciclatge o valorització i per a assegurar les condicions d'higiene i seguretat que es requereix a l'article 5.4 del 
Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició es prendran les 
següents mesures: 
- Les zones d'obra destinades a l'emmagatzematge de residus quedaran convenientment senyalitzades i 

per a cada fracció es disposarà un cartell senyalitzador que indiqui el tipus de residu que recull. 
- Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot moment el nom del 

residu, codi LER, nom i adreça del posseïdor i el pictograma de perill en el seu cas.  
- Els residus perillosos es dipositaran sobre cubetes de retenció apropiades per al seu volum; a més han 

d'estar protegits de la pluja. 
- Tots els productes envasats que tinguin caràcter de residu perillós hauran d'estar convenientment 

identificats especificant en el seu etiquetatge el nom del residu, codi LER, nom i adreça del productor i 
el pictograma normalitzat de perill. 

- Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos hauran d'estar suficientment separades de les 
dels residus no perillosos, evitant d'aquesta manera la contaminació d'aquests últims. 

- Els residus es dipositaran en el lloc destinat als mateixos conforme es vagin generant. 
- Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en número com en volum evitant en tot 

cas la sobrecàrrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats límit. 
- Els contenidors situats pròxims a llocs d'accés públic es protegiran fora dels horaris d'obra amb lones o 

similars per evitar abocats descontrolats per part de tercers que puguin provocar la seva barreja o 
contaminació.  

- Per a aquelles obres en la que per falta d'espai no resulti tècnicament viable efectuar la separació dels 
residus, aquesta es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra. 

- S'evitarà la contaminació dels residus petris separats amb destinació a valorització amb residus derivats 
del guix que els contaminin minvant les seves prestacions. 

 

 Destinació Final  

Es detalla a continuació la destinació final de tots els residus de l'obra, exclosos els reutilitzats, agrupats segons 
les fraccions que es generaran partint dels criteris de separació dissenyats en punts anteriors d'aquest mateix 
document. 
Les principals destinacions finals contemplades són: abocament, valorització, reciclat o enviament a gestor 
autoritzat. 
 
Demolició i Construcció 

Codi LER Residu DESTÍ 
Densitat   
TN/M3 m3 tn 

17 01 01 Formigó (formigons, morters i prefabricats). Planta de reciclatge RCD 1,55 8,21 12,73 

01 04 08 Residus de graves i roques triturades Planta de reciclatge RCD 1,60 3,56 5,74 

17 05 05 Terres i pedres diferents al  17 05 03 Planta de reciclatge RCD 2,00 4,66 9,32 

   Total 16,46 27,79 
 

Prescripcions del Plec sobre Residus 

 

Obligacions Agents que intervenen 

- A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l'obra 
estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com durà a terme les 
obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir a 
l'obra. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

- El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 
formes de valorització i en última instància a dipòsit en abocador. 

- Segons exigeix el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i de 
demolició, el posseïdor dels residus estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió dels residus. 

- El productor de residus (promotor) haurà d'obtenir del posseïdor (contractista) la documentació 
acreditativa de la qual els residus de construcció i demolició produïts a l'obra han estat gestionats en la 
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mateixa o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus 
autoritzat, en els termes regulats en la normativa i, especialment, en el pla o en les seves modificacions. 
Aquesta documentació serà conservada durant cinc anys. 

- A les obres d'edificació subjectes a llicència urbanística la legislació autonòmica podrà imposar al promotor 
(productor de residus) l'obligació de constituir una fiança, o garantia financera equivalent, que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els residus de construcció i 
demolició de l'obra, import de la qual es basarà en el capítol específic de gestió de residus del pressupost 
de l'obra. 

- S'inclouran els criteris mediambientals al contracte amb contractistes, subcontractistes i autònoms, definint 
les responsabilitats en les quals incorreran en el cas d'incompliment. 

 

Gestió de Residus 

- Segons requereix la normativa, es prohibeix el dipòsit en abocador de residus de construcció i demolició 
que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ. 

- El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

- S'ha d'assegurar en la contractació de la gestió dels residus, que el destí final o l'intermedi són centres amb 
l'autorització autonòmica de l'organisme competent en la matèria. S'ha de contractar només transportistes 
o gestors autoritzats pels esmentats organismes i inscrits en els registres corresponents. 

- Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la manipulació 
de l'amiant i els seus derivats. 

- Les terres que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls degradats, seran retirades i 
emmagatzemades durant el menor temps possible, en condicions d'altura no superior a 2 metres. 

- El dipòsit temporal dels residus es realitzarà en contenidors adequats a la naturalesa i al risc dels residus 
generats. 

- Dintre del programa de seguiment del Pla de Gestió de Residus es realitzaran reunions periòdiques a les 
quals assistiran contractistes, subcontractistes, direcció facultativa i qualsevol altre agent afectat. En les 
mateixes s'avaluarà el compliment dels objectius previstos, el grau d'aplicació del Pla i la documentació 
generada per a la justificació del mateix. 

- S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs, que la destinació final (Planta de Reciclatge, 
Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de Plàstics/Fusta...) siguin centres autoritzats. Així 
mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els registres corresponents. 
Es realitzarà un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCDs haurien 
d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en destinació final. 

 

Enderrocament i Demolició 

- En els processos de demolició es prioritzarà la retirada tan aviat com sigui possible dels elements que 
generin residus contaminants i perillosos. Si és possible, aquesta retirada serà prèvia a qualsevol altre treball. 

- Els elements constructius a desmuntar que tinguin com a destinació última la reutilització es retiraran abans 
de procedir a la demolició o desmuntatge d'altres elements constructius, tot això per evitar el seu 
deteriorament. 

- En la planificació de les demolicions es programaran de manera consecutiva tots els treballs de 
desmuntatge en els quals es generi idèntica tipologia de residus a fi de facilitar els treballs de separació. 

- Anterior a la demolició, als locals en els quals s'hagi tractat amb substàncies tòxiques, es realitzarà una 
anàlisi de terres, paraments i altres elements constructius on es presumeixi pugui romandre contaminació. 

 

Separació 

- El dipòsit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en provisions, s'ha de senyalitzar i 
segregar de la resta de residus d'una manera adequada.  

- Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus s'hauran de senyalitzar correctament, indicant el tipus 
de residu, la perillositat, i les dades del posseïdor. 

- El responsable de l'obra a qui dóna servei un contenidor de residus adoptarà les mesures necessàries per 
evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Igualment, haurà d'impedir la barreja de residus valoritzables 
amb aquells que no ho són. 

- S'hauran de prendre les mesures necessàries per evitar la barreja de residus perillosos amb residus no 
perillosos. 

- El posseïdor dels residus establirà els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran 
a cada tipus de residu generat. 

- La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dins de l'obra. Quan per 
falta d'espai físic no resulti tècnicament viable efectuar l'esmentada separació en origen, el posseïdor 
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podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del 
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació de 
separació. 

- Els contenidors dels residus hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar amb una banda de 
material reflector. En els mateixos haurà de figurar, en forma visible i llegible, la següent informació del titular 
del contenidor: raó social, CIF, telèfon i número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus. 

- Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de contenció o recipients, es dotaran de sistemes (adhesius, 
plaques, etcètera) que detallin la següent informació del titular del sac: raó social, CIF, telèfon i número 
d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus. 

- Els residus generats a les casetes d'obra produïts en tasques d'oficina, vestuaris, menjadors, etc. tindran la 
consideració de Residus Sòlids Urbans i es gestionaran com a tals segons estipuli la normativa reguladora 
dels esmentats residus en la ubicació de l'obra. 

Documentació 

- El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document feacent, en el que figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificació del gestor de les 
operacions de destí. 

- El posseïdor dels residus estarà obligat a lliurar al productor els certificats i altra documentació acreditativa 
de la gestió dels residus a què es fa referència al Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i de demolició. 

- El posseïdor de residus disposarà de documents d'acceptació dels residus realitzats pel gestor a qui se li vagi 
a lliurar el residu. 

- El gestor de residus ha d'estendre al posseïdor un certificat acreditatiu de la gestió dels residus rebuts, 
especificant la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, en el seu cas, el número 
de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan 
sigui possible, i el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002. 

- Quan el gestor a qui el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de 
recollida, emmagatzemament, transferència o transport, al document de lliurament haurà de figurar també 
el gestor de valorització o d'eliminació ulterior a qui es destinen els residus. 

- Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haurà de remetre notificació a l'òrgan 
competent de la comunitat autònoma en matèria mediambiental amb almenys deu dies d'antelació a la 
data de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta més d'una província, l'esmentada notificació es realitzarà al 
Ministeri de Medi Ambient. 

- Per al transport dels residus perillosos es completarà el Document de Control i Seguiment. Aquest document 
es troba a l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma. 

- El posseïdor de residus facilitarà al productor acreditació fefaent i documental que deixi constància de la 
destinació final dels residus reutilitzats. Per a això es lliurarà certificat amb documentació gràfica. 

Normativa 

- Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova, el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986 
bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

- Reial Decret 952/1997, que modifica el Reglament per a l'execució de la llei 20/1986 bàsica de Residus 
Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Reial Decret 833/1998. 

- REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en 
abocador. 

- REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

- LLEI 22/2011 de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats. 
 

Illes Balears 

- Decret 10/2000, de 4 de febrer, pel qual es fixa provisionalment i amb caràcter d'extrema urgència, la 
selecció i abocament dels residus de la construcció i demolició. 
 

Pressupost 

A continuació es detalla el import estimat de les taxes per la gestió de residus generats en la obra. 
Aquesta valoració forma part del pressupost general de l'obra com a capítol independent i amb l’IVA 
corresponent. 
El pagament estarà condicionat a la presentació de les factures del Gestor de residus on estigui perfectament 
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identificada l’obra. 
El cost de separació, gestió dins l’obra,  lloguer de contenidors o altres elements d’emmagatzematge així com 
el transport dels residus es troba dins del pressupost d’execució de materials. 
 
Residus generats en la demolició i construcció 
 

Codi LER Residu Densitat   TN/M3 m3 tn 

17 01 01 Formigó (formigons, morters i prefabricats). 1,55 8,21 12,73 

01 04 08 Residus de graves i roques triturades 1,60 3,56 5,74 

17 05 05 Terres i pedres diferents al  17 05 03 2,00 4,66 9,32 

  Total 16,46 27,79 
 
 
Cost estimat de la taxa de gestió de residus segons import en vigor i a justificar amb l’aportació de la factura 
 

Total Cost Taxa de Gestió de Residus 27,79 TN 43,35 €/TN : 1.204,67  € 
 
 
 

 
 
 

Palma, Febrer de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Borràs 
Arquitècta tècnica 

 
 
 

 



 

 

 
Àrea d’infraestructures i accessibilitat – servei d’estudis i projectes d’arquitectura  

Camí dels reis, nº 400. Son pacs. Telf: 971 764800 / fax: 971 764810 

 

32 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
 
III.1. RESUM DE PRESSUPOST 

 
 

Resum

Ud Concepte Quantitat Preu Import
m2 Demolició de paviment 27,00        10,72            289,44 €                    

m2 Demolició de solera 4,80          38,43            184,46 €                    

m3 Excavació 3,50          90,53            316,86 €                    

m2 Capa de formigó 4,80          45,98            220,70 €                    

m2 Formació d'encofrat perdut 5,16          74,47            384,27 €                    

ud Instal·lació de monòlits 4,00          1.474,56        5.898,24 €                 

m2 Formigó armat per fonamentació 2,40          184,51          442,82 €                    

m3 Tractament protector antigrafitis 14,00        29,24            409,36 €                    

m2 Enrajolat llambordes de formigó 19,96        56,42            1.126,14 €                 

ml Instal.ació peça de pedra granallada amb lletra 26,80        85,90            2.302,12 €                 

ml Instal.ació peça de pedra granallada sense lletra 14,40        60,40            869,76 €                    

m3 Transport de residus inertes sobre contenidor de 4,2 m3 16,46        18,09            297,76 €                    

           12.741,94 € 

Despeses Generals 13,00%              1.656,45 € 

Benefici Industrial 6,00%                 764,52 € 

Suma            15.162,90 € 

IVA 21,00%              3.184,21 € 

TOTAL OBRA            18.347,11 € 

Seguretat i Salut 151,63 €                

Despeses Generals 13,00%                   19,71 € 

Benefici Industrial 6,00%                     9,10 € 

Suma                 180,44 € 

IVA 21,00%                   37,89 € 

TOTAL SEGURETAT I SALUT                 218,33 € 

Gestió de Residus 1.204,67 €             

IVA 10,00%                 120,47 € 
TOTAL GESTIÓ DE RESIDUS              1.325,14 € 

19.890,58 €          

Monument Espai Llompart

Total Execució Material

TOTAL

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Palma Febrer del 2018 
 
 

Antoni Sbert Casasayas 
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III.2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
CAP 01 INSTAL·LACIÓ MONOLITS  
 
01.01 m2 Demolició de paviment  

Demolició de paviment exterior de llambordins i morter i/o arena,  amb martell pneumàtic, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 
  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

paviment 1 27,00 27,00 
 27,00     
 27,00 10,72 289,44 
 
01.02 m2 Demolició de solera  

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  

   
  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

solera 1 4,80 4,80 
 4,80     
 4,80 38,43 184,46 
 
01.03 m3 Excavació  

Excavació de terres a cel obert per a formació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en 
terra compacte, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús 
transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, 
retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i 
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i 
laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
 

  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

excavació sabata 1 4,80 0,73 3,50 
 3,50     
 3,50 90,62 316,86 
 
01.04 m2 Capa de formigó  

Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 15 cm d'espessor, de 
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament 
realitzada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. 
Coronació i arrasament del formigó. 

  
  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

Base sabata 1 4,80 4,80 
 4,80     
 4,80 45,98 220,70 
 
 
01.05 m2 Formació d'encofrat perdut  

Formació d'encofrat perdut de fàbrica de 10 cm d'espessor, realitzada amb bloc buit de formigó gris de 
40x20x10 cm, per a revestir, i rebuda amb morter de ciment, industrial, M-5, per a sabata correguda de 
fonamentació de secció rectangular. Inclús p/p d'execució de trobades. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i aplomat de mirres en les cantonades. Estesa de fils entre mires. Col·locació de 
les peces per filades a nivell. 

  
  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

encofrat 2 3,50 0,50 3,50 
 2 1,66 0,50 1,66 
 

 5,16     
 5,16 74,46 384,27 
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01.06 ud Instal·lació de monòlit  

Subministrament i col·locació de monòlits de formigó armat i de color, cada monòlit és un prisma quasi vertical 
(tots ells duen una petita i diferent inclinació) de secció quadrada de 30x30cm que a la part superior es doblega 
(amb un angle diferent per a cadascun dels monòlits) de cap a l’interior de la plaça. L’acabat presenta les 
següents textures: tota la superfície excepte la cara final del prisma doblegat serà polida, mentre que el quadrat 
superior de remat del prisma serà de textura aspra, procurada amb un encofrat de canyís de franjes horitzontal. 
Els  monòlits seran més amples a la base  per donar-li estabilitat i presentarà un forat circular per permetre el pas 
de l'armat de la fonamentació, (La composició, la dimensió i el color de l’aglomerant i dels àrids de cada un dels 
monòlits i els seus acabats superficials seran a triar per la direcció facultativa, mitjançant les mostres del material 
en el nombre i dimensió que consideri necessaris la direcció facultativa). 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells, elements auxiliars d'anivellació. Col·locació i fixació de les peces. 
Sabata armada de fonamentació no inclosa en el preu. Mostres prèvies del material. Composició, color i 
dimensió d’àrids a determinar per la D.F. 

  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

monòlits 4 4,00 
 4,00     
 4,00 1.474,56 5.898,24 
 
 
01.07 m3 Formigó armat per fonamentació  

Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 5 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, 
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, 
separadors, armadures d'espera dels pilars o altres elements i curació del formigó. 
Inclou:  Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació 
i enarcament de fonaments. Curat del formigó. 

  
   
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

Sabata formigó 1 4,50 0,50 2,40 
 2,40     
 2,40 184,51 442,82 
 
 
 
01.08 m2 Tractament protector antigrafitis  

Formació de barrera protectora antigrafiti en paraments exteriors dels monòlits de formigó. Mitjaçant una 
primera capa d'imprimació penetrant i selladora i la posterior aplicació de producte  bicomponent de 
reticulació química, antigrafiti, aplicada en dues mans (consum mitjà: 150 g/m² cada ma).  
     

 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 
Superf. monòlits 4 3,50  14,00 

 14,00     
 14,0 29,24 409,36 
 
 
01.09 m2 Enrajolat de llambordes de formigó  

Subministrament i col·locació de llambordes de formigó d'igual dimensions, color i acabat superficial que les 
existents, col·locades seguint la mateixa disposició de les existents amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, 
deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de 
formigó existent, inclosa p/Pp de nova solera no estructural (HNE-20/P/20) en les zones que sigui necessari, sobre 
explanada existent. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del 
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o 
producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions d'aquest. 
  

  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

zona demolida 1 27,00 27,00 
zona inscripcions -1         23,80            0,20 -4,76  
 -1        11,40             0,20 -2,28   

 19,96     
 19,96 56,42 1.126,14 
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01.10 ml Instal·lació peça de pedra granallada amb lletra  

Formació de lineas de paviment mitjançant col·locació, en exteriors, de peces de pedra calcària mallorquina (o 
similar) de color ocre clar, buixardades de 20x18x8 mm amb lletra (segons plànol de detall i indicacions de la DF),  
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot 
això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó existent, inclosa p/p de nova solera no estructural (HNE-
20/P/20) en les zones que sigui necessari,  sobre explanada existent. Inclús p/p de juntes estructurals i de 
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i 
reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions 
d'aquest. 

  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

zona inscripcions 1 26,80 26,80 
 26,80     
 26,80 85,90 2.302,12 
 
01.11 ml Instal·lació peça de pedra granallada sense lletra  

Formació de línees de paviment mitjançant col·locació, en exteriors, de peces de pedra calcària mallorquina (o 
similar) de color ocre clar, buixardades de 20x18x8 mm, sense lletra (segons plànol de detall i indicacions de la 
DF),  amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. 
Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó existent, inclosa p/p de nova solera no estructural 
(HNE-20/P/20) en les zones que sigui necessari,  sobre explanada existent. Inclús p/p de juntes estructurals i de 
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i 
reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions 
d'aquest.. 

  
  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 

zona inscripcions 1 14,40 14,40 
 14,40     
 14,40 60,40 869,76 
 
 
 
01.12 m3 Transport de residus inertes sobre contenidor de 4,2 m3  

Transport de residus inertes, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer 
i recollida en obra del contenidor. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

   
  
 Amidament ud Long Ample Altura Parcial 
 paviment 1,33 27,00 0,10 3,59 
 graves paviment 1,33 27,00 0,10 3,59 
 solera 1,33 5,15 0,15 1,03 
 excavació 1,33 3,50 4,66 
 restes de construcció 1,33 27,00 0,10 3,59 
 16,46     
 16,46 18,09 297,76 
 
 TOTALCAP 01 INSTAL·LACIÓ MONOLITS ..........................................................................................  12.741,93 
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IV. PLÀNOLS 
 
 
 
01 Situació               
02 Emplaçament monòlits, distribució lletres, alçat i despeçament estructura i fonamentació   
03 Imatges 
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