


 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 
NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 

RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILIATACIÓ 

DE LA SENDERA FLUVIAL ANOMENADA REC MAJOR EN EL SEU TRAM ENTRE EL C/TORRES I 

BAGES I EL C/JAUME BUTINYA 

 

1.- MEMÒRIA 

   

2.- ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

3.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

4.- PLEC DE CONDICIONS 

 

5.- PLÀNOLS 

 01.- Situació  

 02.- Topogràfic 

 03.-  Proposta 

 04.-  Pavimentació i seccions 

 05.-  Enllumenat 

06.-  Reg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 
NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 

I. MEMÒRIA.   ÍNDEX.  
 

1. ANTECEDENTS. 

2. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 

3. PROMOTOR I ORDRE DE REDACCIÓ 

4. NORMATIVA URBANÍSTICA 

5. ESTAT ACTUAL. 

6. OBJECTIUS I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR. 

8. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

9. SERVEIS AFECTATS 

10. MANTENIMENT DE LA URBANITZACIÓ 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ  

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

13. NORMATIVA TÈCNICA CONSIDERADA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 
NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 

 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
La Ciutat de Banyoles es coneguda pel valor del seu paratge natural format bàsicament per l’Estany. 
 
L’estany alimenta de forma natural un seguit de recs que transcorren pel municipi i que formen també 
un patrimoni paisatgístic que cal conservar i millorar, tant pel seu valor ecològic com per que a través 
dels seus orígens i funcionament s’explica bona part de l’historia de la Ciutat. 
 
Aquests recs en el decurs dels anys han sofert tot tipus d’agressions, sobre tot dins de la zona urbana, 
a on han servit de clavegueres, s’han tapat en bona part dels seus trams, etc.  
 
Actualment, en el marc d’una època amb major sensibilització ecològica i de respecte pel medi, s’està 
treballant per tal d’aconseguir recuperar i millorar tots els trams d’aquests recs que han anat quedant 
dins del casc urbà. 
 
El rec Major es un dels recs mes importants i emblemàtics de la Ciutat i es també un clar exemple de 
les agressions sofertes durant molts anys. Aquest rec travessa zones dins del nucli urbà on encara 
transcorre a cel obert, les quals, recuperades i arranjades milloraran ostensiblement el patrimoni 
natural i paisatgístic.  
 
Per la zona de la Ciutat compresa entre el c/ Muralla i el c/ Blanquers hi transcorre un dels trams mes 
llargs del rec Major a cel obert. El tram que concretament es proposa per millorar es la continuació  
del que es va realitzar entre el c/ Muralla i el c/ Torres i Bages, el qual queda situat entre el c/ Torres i 
Bages i el c/ Jaume Butinya. 
 
E terreny del costat del carrer Jaume Butinya havia estat ocupada perla casa de Can Nocaire, la 
historia de la qual lligada a l’exitència del molí mereix, atesa la seva importància pe r a la historia de 
la Ciutat, fer-ne especial menció adjuntant a continuació dades facilitades per l’arquitecte Jeroni 
Moner. 
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ARTICLE D’EN JOAN ANTON ABELLAN PUBLICAT A LA REVISTA DE BANYOLES 

CAN NOCAIRE 

 

Fins a la darrera dècada del segle passat, hi havia a l'actual carrer de Girona, a 
l'alçada de la cruïlla amb el carrer de Torres i Bages, dues cases pairals que per si 
soles ja tenien la seva pròpia història, em refereixo a Can Masgrau i Can Nocaire. 
Aquestes cases, a partir de la segona meitat del segle XIX, i arrel del casament d'un 
Masgrau, amb una Cordomí, la família propietària de Can Nocaire, es van convertir 
amb el pas dels anys, en un sols conjunt; tots ells, això sí, amb un tret comú: 
l'aprofitament de les aigües del rec que passava per aquesta propietat, el rec Major, 
per tal d'obtenir-ne l'energia necessària per moure els diferents molins: un trull i dos 
molins, un de paper i l'altre d'escorça.  
 
Aquesta zona que compren les dues cases esmentades, està situada al centre de l'espai 
delimitat d'una banda pels carrers de la Muralla i el del Blanquers, i d'altra banda pels 
carrer Girona i el dels Estricadors; i està travessada longitudinalment pel rec Major. 
Això va comportar, de la mateixa manera que va passar en molts altres indrets propers 
al recs, i més en concret als seus saltants d'aigua, que al llarg del anys hagin estat 
diverses les famílies que han instal·lat els seus molins prop d'ells per tal d'aprofitar-ne 
la seva força motriu.  
 
És en aquest espai de terreny, on els Peraseca hi tenien diferents molins, i en concret en 
una zona on anys més tard s'hi bastí la casa coneguda com a Can Nocaire, on l'any 
1685 en Llorenç Ferrer explotava un molí de pólvora. Serà el mateix salt d'aigua on 
anys més tard els Cordomí hi tenien un trull d'oli.  
 
Centrant-nos en Can Nocaire, es pot dir que aquest mas que s'aixecava en l'espai que 
avui en dia ocupa la continuació del carrer de l'Abat Bonitus, un cop traspassat el 
carrer de Girona, possiblement es deuria construir en el segle XVIII. I tot i que no hi 
han dades suficients per assegurar-ho plenament, si que se sap que l'any 1750, en el 
llibre de pagament de contribucions industrials, ja surt un tal Josep Cordomí però 
sense situar el lloc exacte de la seva indústria ni en què consistia. Tanmateix, l'any 
següent ja s'especifica que aquesta consistia en un "molino de paño" i el 1758 com a 
"molí o noch". Pocs anys després, el 1767, amb en Josep Cordomí, se'l reconeix per 
l'ofici de nocaire, i l'any 1769 diu que paga "per lo molí, terres y el matxo". Per últim, 
el 15 d'agost de 1777, en una "Relacion que haze el Ayuntamiento de la Villa de 
Bañolas, Corregimiento de Gerona, de las Fabricas que existen en dicha Villa y en 
sutermino oy dia de la fecha" esmenta un batan propietat d'en Josep Cordomí, el mateix 
Cordomí que dos anys més tard, en un mapa de 1779, se'l nomena com a propietari 
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d'un molí batà, que abans havia estat una antic molí de pólvora, i que, possiblement, 
seria el d'en Llorenç Ferrer. I ja en el segle XIX, en un mapa de recs de l'any 1832, ja 
se l'esmentarà com a Noch d'en Cordomí. 
 
Aquí caldria fer un parèntesi per tal d'intentar fer-nos una idea del mapa de situació 
d'aquesta família, que amb el pas dels anys ja eren coneguts per l'ofici de nocaires, una 
paraula, derivada de la de noc, que acabarà donant nom a la casa. En Josep Cordomí, 
teixidor, va rebre l'àlies de "Nocaire". El seu fill, Josep Cordomí Bartra, paraire, també 
era conegut per aquest sobrenom, doncs exercia aquest ofici l'any 1767, el mateix que 
passava amb el seu fill Josep Cordomí Boixader, i que es refereix tant al nom que reben 
les basses, o dipòsits, on eren remullades les pells, com a les dues grans maces que 
batien les teles, en els molins drapers, ja que no hem d'oblidar que els molins o batans, 
a més de produir matèries per a la indústria de l'adob de pells, es dedicaven també a la 
fabricació de paper, utilitzant draps vells com a matèria prima, i d'aquí que rebessin 
també el nom de molins drapers, fent servir l'energia hidràulica aconseguida gràcies a 
la força de les aigües dels recs, per moure unes grans pales, anomenades batans, que 
picaven, trencaven i endurien els draps, donant-los consistència. 
 
I aquí és on es planteja un dels principals dubtes d'aquest mas. Se li deia Can Nocaire, 
per tenir-hi un noc, o bé perquè el seus estadants eren nocaires d'ofici? Segurament, en 
aquestes terres els del mas Peraseca explotaven diversos salts d'aigua, i no seria 
descabellat suposar que en elles hi haguessin dos molins explotats pels Cordomí. Un, 
situat a Can Nocaire, però que era un trull d'oli, tal i com l'hem conegut ja a finals del 
segle XIX i l'altre, situat més amunt, que fos un molí batà, el mateix que anys més tard, 
en època dels Masgrau, era de paper i que en un pas entremig podria haver estat 
draper. Recordem que hi ha un Cordomí, que era teixidor d'ofici i rebia el sobrenom de 
nocaire, amb la qual cosa ens pot donar a entendre que exercia aquest ofici en el noc 
que hi havia en aquestes terres, però no específicament a tocar de la casa. I per 
recolzar part d'aquesta suposició, sabem que l'any 1837, un fill d'en Josep Cordomí 
Boixader, en Josep Cordomí Soler, va arrendar una filatura propietat de Joan 
Malagelada, canviant l'activitat tèxtil, i instal·lant-hi un molí paperer d'estrassa d'una 
sola tina, tot i que no varen abandonar del tot l'activitat tèxtil doncs el 1850 els 
habitants de Can Nocaire encara tenien per ofici el de paraire. I en les contribucions 
industrials de 1861 consta que els Cordomí tenien un molí paperer al carrer de Girona, 
una fàbrica de llana, i a l'anomenat Terme número 1, al mas familiar, conegut com Can 
Nocaire, un trull d'oli.  
 
És a dir, que a Can Nocaire hi havia el trull i una mica més amunt, on hi havia hagut 
un noc, el negoci paperer. Va ser aquest mas, el de Can Nocaire, el que, a finals dels 
anys seixanta del segle XIX va heretar, juntament amb altres negocis familiars un fill 
d'en Cordomí Soler, en Miquel Cordomi Giralt. Anys més tard, el trull d'oli, l'heretarà 
el seu nebot, en Salvador Magrau Cordomí, fill d'una germana d'en Miquel, la Maria 
Teresa, que l'any 1850 s'havia casat amb en Jacint Masgrau Teixidor, un matrimoni 
que comportà com hem dit al començament d'aquest article que a la llarga s'unissin, en 
una mateixa família, els diferents molins dels Magrau i dels Cordomí, i que donarà peu 
a un proper article que parli d'aquesta altra nissaga: els Masgrau 



 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 
NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 

2.-ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit de la present actuació comprèn el tram del rec Major comprès entre el carrer Torres i Bages i 
el carrer Jaume Butinya de la ciutat de Banyoles. Presenta una superfície total de  943  m2. 
 
3.-PROMOTOR I ORDRE DE REDACCIÓ 
 
L’Ajuntament de Banyoles és el promotor d’aquest projecte d’adequació paisatgística d’un tram del 
rec Major. 
 
4.-NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
El vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles delimita l’àmbit d’actuació d’aquest projecte 
dins del sòl urbà del municipi, qualificant el rec Major dins del Sistema de l’Estany i la resta com a 
Sistema d’Espais Lliures.  
 
La present reforma s’adapta al planejament vigent. 
 
5.-ESTAT ACTUAL  
 
Es tracta d’un espai que presenta la topografia que s’indica en el plànol que s’adjunta al projecte.  
 
Aquest tram presenta un desnivell d’uns dos metres des  del carrer Torres i Bagies fins al carrer Jaume 
Butinyà, que li dona una pendent accessible. 
 
L’espai que es pretén millorar queda comprès entre les edificacions existents. El rec discorre en la seva 
major part pel centre del terreny, quedant dues  franges de formes irregulars fins a les façanes dels 
edificis.. 
 
Segons es veu en la topografia, el terreny  quan arriba als carrrers  Torres i Bages i Jaume Bautinya 
esta pràcticament al mateix nivell  que la vorera i el rec passa canalitzat per sota en carrer. 
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6.-OBJECTIUS I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
L’objectiu del present projecte, consisteix per una banda en l’adequació del rec Major , arranjant el 
canal del rec i creant un recorregut per a vianants paral·lel al rec. 
 
Les obres d’adequació d’aquest tram del rec Major formen part d’una proposta més amplia, dins del 
marc global de recuperació dels recs de Banyoles i la creació dels “dits verds”, entre l’Estany i la 
riera Canaleta, com a recorreguts paisatgístics que travessen el nucli urbà de la ciutat. 
 
Conjuntament amb la creació d’aquest recorregut, aquest projecte també planteja la recuperació 
d’una part del patrimoni històric amb la reconstrucció del canal principal del rec, del qual encara en 
queda algun vestigi en peu.    
 
Aprofitant la reconstrucció del canal de desguàs, paral·lel al canal principal, es crea un segon 
recorregut més lligat al rec amb la formació d’unes plataformes que segueixen el desnivell del rec de 
desguàs. La recuperació del canal principal es completa amb la formació d’una passera de relliga 
sobre el rec. 
 
Pel que fa al rec, es planteja la recuperació del salt del rec. Es proposa mantenir l’actual nivell que 
presenta en el lloc on probablement hi havia hagut l’antic salt del Molí de Can Nocaire. Pel que fa 
al rec paral·lel de desguàs, aquest anirà seguint amb pendent uniforme entre els dos punts. 
 
El recorregut s’il·luminarà amb elements d’enllumenat encastat als murs i amb balises per dotar-lo 
d’un tipus d’il·luminació rasant.   
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7.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
Les obres que formen part del Projecte d’adequació paisatgística, es descriuen a continuació: 
 
- Desbrossament de la vegetació existent al llit del rec 

- Enderrocs de murs i estructures d’obra de fàbrica existents. 

- Neteja i reconstrucció de les parets del rec que es troben en mal estat 

- Excavació i càrrega de terra per formació de caixa de paviment 

- Recuperació per a posterior reposició, de lloses de pedra de Banyoles existents per marcar el 

remat de les parets del rec. 

- Obertura de rases per el pas de la línia elèctrica d’enllumenat. 

- Compactació del 95% de la superfície de la caixa del paviment per a base d’assentament del 

nou paviment 

- Formació de base de formigó amb malla electrosoldada amb formació de les pendents previstes 

en el projecte. 

- Formació del canal principal del rec i canal paral.lel amb formigó. 

- Formació de estructura amb perfils metàl·lics de suport de passera amb entramat metàl·lic, tipus 

“relliga”  

- Formació de rampa i de plataformes de formigó per anar vist 

- Formació de paviment definitiu amb peces prefabricades de formigó 

- Subministra i col·locació d’elements d’enllumenat i posada en funcionament dels mateixos. 

- Plantació d’elements de jardineria i instal·lació de reg. 

 
8.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MOVIMENT DE TERRES 
 
Dins de l’actuació es fa necessari l’enderroc d’alguns elements existents, tant construccions com 
serveis. 
 
Per una altra banda, els subministres dels serveis proposats al carrer estan ubicats fora de l’àmbit, 
dins del C/ Torres i Bages. S’escau, en aquests casos, contemplar l’aixecat del paviment existent per 
tal de realitzar aquestes connexions que en qualsevol cas es minimitzaran. 
 
Abans de l’inici de l’obra el contractista lliurarà un document signat per un gestor autoritzat que 
garanteixi la correcta destinació els residus. Un cop finalitzada l’obra, el contractista lliurarà un 
certificat emès pel gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
Els productes de demolició i neteja del terreny es transportaran a l'abocador. 
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PAVIMENTS 
 
El paviment del camí es fa per a ús de vianants.  
 
Per a la pavimentació es proposa una solera de formigó de resistència característica 20 N/mm2 i 
15 cm de gruix, considerant la sub-base existent com a bona i paviment d'acabat amb peces de 
pedra natural o formigó, segons plànols. 
 
JUSTIFICACIÓ DEL FERM 

Es projecta per l’àmbit objecte del present estudi un ferm de tipus rígid. Els factors que intervenen en 
el dimensionat són els següents: 
 
- Categoria del trànsit 

El període de servei considerat és de 20 anys, i durant el mateix les fallades produïdes pel 
trànsit en el ferm no han d’assolir un grau incompatible amb la comoditat de l’usuari. 
L’àmbit objecte del present projecte correspon a un espai d’ús exclusivament per a vianants  
Correspon a la categoria de via urbana V5 que correspon, entre d’altres, a espais per a 
vianants. 
 

- Tipus d’esplanada 
En aquest cas s’adopta el tipus d’esplanada E1 pel càlcul del ferm, amb un índex CBR entre 5 i 
10 i el material existent serà “sòls adequats” 
 

- Materials de la secció del ferm 
Paviment de lloses de pedra natural de travertí de 40x60x7 cm. assentades sobre base de 
morter, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix. 
Una part d’aquest paviment serà amb junt de 4 cm. entre peces. Els junts s’ompliran amb terra 
vegetal. 

 
CAPTACIO D’AIGÜES SUPERFICIALS 
 
Per a la captació d'aigües superficials pel costat del paviment rígid i a la vista del perfil longitudinal del 
vial, que té poca pendent, segons es veu en el plànol, per a l’evacuació de les aigües pluvials 
superficials s'haurà de donar una pendent transversal del 2%, per dirigir l’aigua cap el rec . 
 
El costat que queda enjardinat seguirà la pendent longitudinal del terreny excepte en la part on esta 
situada la roda del molí que tindrà una esplenada   prècticament planera amb un 2% de pendent cap 
el rec. 
 
A aquest costat que queda enjardinat si col.locarà una canonada de drenatge junt a la paret mitgera 
de l’edifici, per tal de no provocar filtracions. Així mateix es crearà una franja de 1 m. que quedarà 
per sobre la canonada de drenatge, que es terraplenarà amb graves filtrants.  
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INSTAL.LACIONS 
 
S’ha previst en el present projecte realitzar un tipus d’enllumenat rasant amb aplics encastats a la part 
baixa dels murs i balises per il·luminar el pas. 
 
Les lluminàries es connecten a terra amb piques de coure, unides entre si amb un cable nu de coure de 
16 m. 
 
PROGRAMA D’ASSAJOS DEL CONTROL DE QUALITAT 

Durant l’execució de l’obra es procedirà a la realització dels assaigs, per part d’un laboratori 
homologat previstos en el projecte. 
 
La direcció d’obra podrà ordenar la realització d’altres assaigs que consideri oportú. El cost dels 
assaigs, fins un 1% del Pressupost de Contracte, correrà a càrrec del contractista, i és inclòs dins el 
Pressupost d’aquesta obra. 

 
9.- SERVEIS AFECTATS 
 
La urbanització afecta als carrers Torres i Bages i Jaume Butinya 
 
Vista la situació de possible incidència en algun dels serveis existents amb subministra actual, i en 
previsió d’aquest fet, s’haurà d’informar a les companyies que tenen distribució en el sector i en les 
zones properes de possible incidència de les obres, per tal que estiguin preparades per a qualsevol 
afectació del servei i poder actuar amb diligència. 
 
Malgrat tot, la voluntat en l’execució de les obres haurà de ser el no afectar en la mesura del 
possible cap tipus de subministrament, i si es preveu amb antelació una incidència, s’haurà 
d’informar a priori a la companyia afectada per a evitar talls de subministrament i minimitzar així 
les conseqüències en els serveis. 
 
És convenient que abans de la finalització de les feines de pavimentació es realitzin les proves de les 
instal·lacions executades per comprovar el seu funcionament.  
 
10.- MANTENIMENT DE LA URBANITZACIÓ 
 
Tots els elements emprats en l’àmbit d’actuació compleixen amb el criteri de funcionalitat i 
durabilitat. 
 
Però aquesta durabilitat vé relacionada directament amb el manteniment de les unitats d’obra 
realitzades i amb un criteri de facilitat d’inspecció i accessibilitat (criteri tingut en compte en el 
disseny de la urbanització).  
El cost del manteniment de les obres executades suposa un estalvi econòmic a llarg termini. 
A continuació s’exposa un resum dels elements a tenir en compte en el manteniment genèric de la 
pavimentació i instal·lacions executades: 
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Elements exteriors: 
Els elements exteriors visibles poden inspeccionar-se regularment, realitzant  reparacions o 
reposicions d’elements puntuals si s’escau.  
S’inclou en aquestes inspeccions les feines de neteja superficial.  
Dins d’aquests, es poden incloure: caixa del rec, paviments, baranes, passeres, aplics i balisses 
d’enllumenat 
Es recomana no deixar passar més d’un any entre neteges, i de dos anys entre inspeccions. 
 
Elements interiors: 
El manteniment dels elements interiors és més complexa, ja que suposa la comprovació de les 
instal·lacions. 
Aquest tipus de manteniment es pot realitzar ampliant el període, no sobrepassant els cinc anys 
entre cada inspecció. 
Podem incloure dins d’aquest tipus de manteniment la xarxa d’enllumenat públic (connexions 
elèctriques, funcionament de làmpades i estat de les llumeneres). 
En definitiva, el manteniment no allarga la vida dels materials emprats, però ajuda a què ajustar la 
durabilitat real a la durabilitat prevista. 
 
11.- TERMINI D’EXECUCIÓ   

 
El termini d’execució de les obres contemplades en el present projecte es preveu que es pugui 
realitzar en el termini de 3 mesos. 
 

12.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.  
 
El contractista de l’obra haurà de disposar de  classificació en els següents grups i subgrups:   
E5-a 
G6-b 
 
13.- NORMATIVA TÉCNICA CONSIDERADA 
 
Les bases tècniques del present projecte i de les solucions adoptades els següents documents: 

PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. PG-
3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors. 

 - Actualització en relació a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles per Ordre de 28 de desembre de 1.999. 

 - Actualització de determinats articles relatius a conglomerants hidràulics i lligants 
hidrocarbonatats, aprovada per Ordre de 27 de desembre de 1.999. 

 - Geotècnia vial en relació a materials per a la construcció d’explanacions i drenatges. 
Aprovada per Ordre circular 326/00. 

 
PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 
228 de 23 de setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer 
de 1987) 
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PCA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua”, 
aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i 
correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre) 

 
RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial  de 4 de 
juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 

 
RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”,  aprovada per “Real Decreto 

823/1993” de 28 de maig (B.O.E. núm.148 de 22 de juny de 1.993 i correcció 
d’errates BOE núm 183 de 2 d’agost). 

 
RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción (RB-90) aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 de 
juliol de 1990). 

 
RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88), 

aprovat per Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 d’agost de 1988). 
 
RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92)” 

aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de 26 de desembre 
de 1992). 
 

EHE-99 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de 
desembre 

 
NBE FL-90 “Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per 

“Real Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 
1991). 

 
EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado y pretensado (EF-96) 
 
NBE EA-95 Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en edificaciones, 

aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de gener de 
1996) 
 

I.F.FF. Instrucción 6.1.I.C. 1975 sobre firmes flexibles (O.M. de 12 de març de 1976)  
 

I.F.R. Instrucción 6.2.I.C. 1975 sobre firmes rígidos (O.M. de 12 de març de 1976) 
 
3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Direcció General de Carreteres sobre traçat, 

aprovada per Ordre del Ministeri de Foment de 27 de desembre de 1999, amb 
una Instrucció complementària sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 
12 de Març de 1976. 

 
5.1. - I.C. Instrucción 5.1. – I-C. de la Direcció General de Carreteres sobre drenatge, 

aprovada el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la 
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part no modificada per la Instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial, 
aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 
1990). 

 
6.1-IC  Instrucción 6.1. i 2 I.C.  de la Direcció General de Carreteres sobre  
i 6.2-IC seccions de ferma, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE 

de 30 de juny de 1989). 
 
6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Direcció General de Carreteres sobre reforç de ferms, 

aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 
1980). 

 
8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre 

de 1.999. 
 

8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 
4 d’agost i 29 de setembre de 1987. 

  
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i 

acabaments d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 
  

 Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció 
General de Carreteres (1978) 

 
P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de 

agua”.  
 
R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de 

novembre (B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 
 
R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 

1949. 
 

R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Reial Decret 842/2002 de 2 
d’agost. 

 
MB-91 Norma bàsica de la Edificación aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març. 
 
NCSE-94 Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte General de Edificación, 

aprovada per Real Decret 2534/94 de 29 de desembre (BOE de 8 de febrer de 
1995) 

NBE-CPI-96 Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios 
 

Conjunt de normes UNE aplicables a vorades i als complements d’urbanització  
 
UNE 127.001 Defineix els coeficients d’absorció d’aigua en rajoles (hidràuliques, 

monocapa i terratzo) ; 
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 Defineix característiques i toleràncies màximes admeses per dimensions, 
espessors, angles i rectitud d’arestes, ... 

 Defineix tensions de rotura a flexió per a cada tipus de rajola. 
 
UNE 127.002 Estableix mètode d’assaig per determinar coeficient d’absorció d’aigua 

(definit a UNE 127.001). 
 
UNE 127.006 Estableix mètode d’assaig per determinar resistència a flexió (definit a UNE 

127.001). 
 
UNE 127.010 D’aplicació a les tuberies de formigó prefabricat (veure referència normes 

ASTM). 
 
UNE 127.025 Defineix i limita les toleràncies admissibles en les mides de les peces així com 

conicitat,... i defectes d’aspecte (esquerdes,...) 
 
UNE 127.026 Estableix mètodes d’assaig per a la comprovació dimensional, guerxesa i 

conicitat. 
 
UNE 127.025 Límit màxim d’absorció d’aigua de CA = 9% ; 
 Valors mínims de resistència a la flexió (en N/mm2) depenent del tipus i 

classe de la peça a assajar. 
 
UNE 127.028 Estableix mètodes d’assaig per a determinar la resistència a flexió de 

vorades i rigoles (peces rectes). 
 
UNE 83.302 Estableix els procediments per a l’extracció i conservació de provetes de 

testimoni obtingudes de peces de formigó endurit. 
 
UNE 83.303 Estableix els procediments de refrentat de les provetes destinades a assaig de 

rotura per compressió. 
 
UNE 83.304 Indica mitjans i procediments que s’han d’emprar en la rotura per 

compressió de provetes de formigó.   
 

Conjunt de normes europees i específiques 
 

prEN 1338 (European Standard), d’aplicació als “Concrete Paving Blocks”, i que mesura 
la resistència al desgast (metòde d’assaig i forma de mesurar la prova), així 
com les dimensions i l’aspecte. 

En quant als tubs de sanejament de formigó 
 
ASTM C-14M Característiques que han de complir tubs de formigó prefabricat sense armat 

(dimensions, toleràncies, absorció d’aigua, estanqueïtat i resistència a 
l’aplastament). 

 
ASTM C-76M Les mateixes característiques que l’anterior però en tubs de formigó 

prefabricat armat. 
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ASTM C-497M Mètodes d’assaig per la determinació de les característiques de les dues normes 

anteriors. 
 
ASTM C-443M Estableix les característiques físiques, de disseny i toleràncies dels junts de 

gomes pel muntatge de tubs, així com els mètodes d’assaig per la seva 
determinació. 

 
 

Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin 
resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
 
 
A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 
 

- Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 
“Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel 
Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol. 

 
- Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat 

de Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat (DOGC núm 2043 de 28 d’abril de 1995). 

 
Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot 
moment les condicions més restrictives. 
 
Pel que respecta a la Seguretat i Salut els serà d’aplicació el que es disposa al Document 
corresponent. 
 
Tanmateix, en els annexes corresponents es relaciona la normativa específica. 
 
                                                                                   Banayoles, desembre 2014 
 






































