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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA
EXECUTOR DEL CONTRACTE PER A OBRES DE MILLORA DE PLACES AL MUNICIPI
DE CASTELLAR DEL VALLÈS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte d'aquest plec definir les prescripcions tècniques que han de regir l’execució de les
obres del projecte:
MILLORA DE PALCES AL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

2. CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC
El projecte tècnic consta de la documentació gràfica i escrita indicada als articles 233 de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es trasposa a
l’ordenament jurídico estatal les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (en endavant, TRLCSP), i legislació sectorial
adequada a les característiques de l’obra a executar.
Així mateix, el projecte s’adequa a allò que s’estipula a la Secció 3 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens Locals:
-Memòria
-Plànols
-Plec de Prescripcions Tècniques
-Estat de d'amidaments

-Pressupost global
-Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut

Les prescripcions escrites que no tingui plasmació en la documentació gràfica o a l’inrevés
s'hauran d'executar com si fossin consignades a ambdós documents, sempre que a criteri
del director de l’obra quedin suficientment definides i fixat el preu de les unitats d'obra
corresponents.
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-Quadre de preus
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3. DEL CONTRACTISTA
3.1. Responsabilitat
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqüència esta obligat a
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la
direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni
que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

3.2. Obligacions
3.2.a. Treballs previs
a) Amb independència dels assajos i estudis geotècnics, hidràulics. etc., que
l’Ajuntament pugui aportar al projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar quants
estudis, assajos i informes es considerin necessaris per la correcta execució de les
obres, que seran de la seva total responsabilitat.
b) Abans de començar les obres, el contractista comunicarà per escrit a la direcció
facultativa i al responsable del contracte designat per l’Ajuntament les dades
següents:

c) Maquinària i mitjans auxiliars que assigna a l’obra, d'acord amb els requeriments
deis plecs i amb l’oferta presentada.
d) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció i
representació tècnica a l’obra, que quedarà adscrit a aquesta.

f) Subcontractes que vol concertar, indicant la part del contracte a realitzar pel
subcontractista, segons el que disposen l’art. 227 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic, la L1ei 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i normes
reglamentàries que la desenvolupen. En aquest punt també es regirà pel que
estipuli el plec de clàusules administratives particulars.
g) Línia telefònica, i servei de correu electrònic disponible a peu d'obra.

h) El contractista haurà de disposar dels equips de treballs necessaris per poder
desenvolupar els treballs previstos al projecte de forma simultània als diferents
emplaçaments especificats al projecte, en el termini ofert.
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e) L'encarregat o encarregats de les obres, depenent de la proposta de l’adjudicatari,
tindrà dedicaci6 exclusiva per a les obres objecte del present contracte.
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i)

Atenent a la naturalesa de l'obra, caldrà organitzar els treballs de manera que les
obres es desenvolupin amb una interferència mínima amb el desenvolupament
normal d’entrades i sortides de veins i l'activitat comercial als carrers afectats.
D'aquesta forma, caldrà garantir en tot moment l'entrada segura i còmode dels
veïns als seus domicilis i dels vehicles als guals, així com garantir l'accés de
vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia. Les mesures
necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la
Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, sense generar cap
despesa afegida per al Ajuntament.

j) No s'aplegarà a l’obra mes material que el d'ús immediat, disposant d'un espai
convenientment limitat, dins el tancament general de l'obra, destinat a això. Així
mateix, els materials d'excavació i demolició preferiblement es carregaran i
transportaran a abocador en el mateix moment de la seva generació. Si això no
fos possible, es disposarà de contenidors, situats dins el tancament general de
l'obra que es retiraran tan aviat com es trobin plens.
k) El contractista està obligat a mantenir en bones condicions de neteja el àmbit de
la obra i el seu voltant, tant de runes com de materials sobrants, desmuntant les
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptant les
mesures i executant tots els treballs necessaris per tal que l'obra ofereixi bon
aspecte. Al llarg del desenvolupament de les obres es prendran mesures pel
control de fang i/o pols, evitant la seva producci6 i sortida de l'obra mitjançant
punts de neteja de pneumàtics, reg i cobriment del material susceptible de
provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, i altres que pugui
proposar el adjudicatari. Així mateix, caldrà garantir que els nivells d'emissió
sonora compleixin allò establert a l’ordenança municipal. El pla de mesures per a
garantir aquests extrems s'inclourà a l’oferta i abans del inici de les obres serà
aprovat per la Direcció Facultativa. El cost d'aquestes mesures es considera inclòs
en el preu del projecte i no serà objecte de cost afegit per l’Ajuntament.
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El contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra.
Això no obstant, l’Ajuntament, motivadament, podrà sol·licitar la substitució del personal
del contractista, sense obligació de respondre de cap perjudici que al contractista pugui
causar l’exercici d'aquesta facultat.

3.2.b. Retolació de l’obra
En el termini de deu dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà
obligat a instal·lar, a càrrec seu, fins a dos cartells anunciadors de les obres, d'acord amb
el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al
contractista les característiques i ubicació del cartells.

3.2.c. Inici de l’obra
Prèviament al inici, el contractista presentarà a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat
i salut en el treball de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte, en què
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions que s’hi contenen.
El retard en el inici de l’execució de l’obra comportarà les sancions econòmiques
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establertes al Plec.

3.2.d. Conservació del medi ambient. Abocadors
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins els límits de l’obra com fora d'aquesta,
ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació.
Tota la maquinaria utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la contaminació
acústica.
El contractista és responsable de la guarda i custodia de l’arbrat de la zona objecte del
projecte, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el
contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres.
El contractista serà responsable de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i
qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, seguint les
ordres de la direcció de l’obra o deis organismes competents.
La localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti la seva
utilització, seran a càrrec del contractista.
No serà causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de
preus, o argumentar que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de
transport a l’abocador, el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui superior que la
que es preveu en la justificació del preu unitari inclòs al pressupost del projecte, ni l’omissió
en l’esmentada justificació de l’operació de transport.
El contractista es responsable del compliment de les disposicions legals vigents relatives al
transport i abocament de materials, obtenció d'autoritzacions, permisos necessaris i de
pagament del cànon per la utilització del servei.
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3.2.e. Presentació de L’As-Built
En finalitzar les obres, el contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals els
plànols definitius de l’obra executada, amb indicació de les normes i les característiques
deis subministraments i equips, assenyalant el pas de les instal·lacions segons les
indicacions del Plec de condicions tècniques per l’elaboració de Projectes de fi d'obra (AS
BUILT).
El document de Final d'Obra (AS BUILT) es presentarà en fitxer gràfic -en suport digital
adequat, format *.dwg o *.dxf, i en una copia en paper, amb l’estructura i continguts de
la informació que es facilita.
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El contractista redactarà al seu càrrec i presentarà a l’Ajuntament tots i cadascun dels
esquemes, plànols i informació gràfica que els Serveis Tècnics determinin amb referència
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a les obres executades.

4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Sense perjudici de les despeses a càrrec del contractista indicades al plec de clàusules
administratives particulars, també seran al seu càrrec les següents:













Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria.
Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal·lacions, ferraments, etc.
Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinaria de materials.
Les de protecció d'emmagatzematge i de, la mateixa obra contra tot
deteriorament.
Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament
d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com deis
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
Les indemnitzacions per ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització
de pedreres, lleres i abocadors.
Retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i
zones confrontades afectades per les obres, etc.
Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats.
Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra.
Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de L’obtenció deis permisos,
visats, llicències i dictàmens necessaris per a L’execució i posada en servei de les
obres, del projecte elèctric, d'enllumenat públic i de semaforització, així com del
visat del col·legi professional corresponen!.
Despeses necessàries per a L’obtenció de L’aprovació prèvia del projecte i
L’autorització de posada en servei del Departament d’indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya o altre organisme que sigui competent.
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Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus
unitaris contractats.

5. INDEMNITZACIONS
El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els serveis públics o privats
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
Així mateix, haurà de mantenir durant L’execució de l’obra i refer quan aquesta finalitzi,
les servituds afectades, essent al seu càrrec els treballs necessaris per a tal objectiu.
El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius,
llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per L’acció de combustibles, olis,
lligants, fums, etc., i serà responsable deis danys i perjudicis que es puguin causar.
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L’Ajuntament designarà una direcció d'obra i/o una direcció d’execució de l’obra a la que
correspon l’exercici de les funcions i obligacions que estableixen els articles 12 i 13 de la
Llei 38/1999, de 5 de novembre d'Ordenació de l’Edificació. En aquest marc, haurà de
dictar les instruccions oportunes al contractista a L’objecte d'assegurar la correcte
execució i desenvolupament de L’obra de conformitat amb el projecte aprovat.
Les funcions de la direcció d'obra s'entenen sense perjudici de les facultats que
corresponguin, en el seu cas, al responsable del contracte previst a L’art. 62 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic,. En cas que no es
designi responsable, aquesta última funció serà assumida per la direcció de L’obra.
7. EL DELEGAT DE L’OBRA
El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic amb titulació adequada i
experiència acreditada en obres de similar naturalesa a les que són objecte del contracte.
L’òrgan de contractació podrà exigir en tot moment la substitució del delegat d'obra o
autoritzar-la en cas que així ho sol·liciti el contractista.
Així mateix, el contractista, amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa, designarà una
persona de l’empresa que estarà assignada de manera fixa a l’obra i que serà el
responsable de garantir l’atenció al ciutadà i assegurar el accés als domicilis particulars i
comerços del vial afectat. L’objectiu és que hi hagi de manera constant, mentre s’estigui
desenvolupant la urbanització del carrer obra, una responsable a peu d’obra per atendre
les possibles incidències i problemes de mobilitat amb ciutadans.

8. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
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De conformitat amb el que estableix l’art. 236 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
2017, de Contractes del Sector Públic, posteriorment a la formalització del contracte i de
manera prèvia a l’inici de les obres, en document administratiu es redactarà l’acta de
comprovació del replanteig.

L’acta haurà d'ésser signada pel representant del contractista, pel director de l’obra i en
el seu cas pel tècnic responsable del contracte. Un exemplar de l’acta s’haurà
d'incorporar a l’expedient de contractació.
Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejaments parcials
que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser
aprovats per la direcció de L’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots
els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en
planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris
per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.

9. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA
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L’Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la
comprovació de replanteig, una copia autoritzada deis documents contractuals i del
projecte.
La direcció de L’obra entregarà al contractista un llibre amb fulls numerats per triplicat i
segellat en tots els fulls. Al esmentat llibre, que es denominarà llibre d'Ordres i
Assistències de L’obra, quedaran reflectides totes les ordres de la direcció de l’obra, així
com les incidències i comunicacions que tant la direcció de l’obra com el contractista
puguin formular.
La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada
visita es formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen,
les incidències que tinguin relació amb l’execució de les obres i l’estat de compliment de
terminis i previsions econòmiques.
De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L’original es
conservarà en el propi llibre i les còpies seran lliurades al director i al delegat de l’obra.
Tota anotació efectuada per qualsevol de les parts haurà de ser lliurada a l’altra.
Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients.
El llibre d'obra s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la de
l’acta formal de recepció de l’obra.
Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i
un cop efectuada la recepció seran lliurats a l’Ajuntament.

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica en base als preus unitaris del
projecte.
Els preus deis elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els
que s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats de la base de
preus ITEC.
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost establert, si el muntant de les
certificacions presentades fos inferior al pressupost adjudicat.

11. PREUS CONTRADICTORIS
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir
modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, les quals
han de quedar degudament justificades en l’expedient, d'acord amb allò previst per l’art.
219 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic,. Les
modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte.
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10. PREUS UNITARIS
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El director de l’obra i el contractista no poden introduir ni executar modificacions en les
obres sense la prèvia aprovació del projecte modificat i del pressupost que en resulti per
part de l’òrgan de contractació, seguint els tràmits establerts a l’art, 242 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic. La modificació s'ha
de formalitzar en document administratiu.
Pel que fa a les modificacions de contracte, s’estarà al que s’especifica als articles 203 al
207 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic,. En
cas de supressió d'obres, el contractista no té dret a reclamar indemnització. En el
supòsit que s'introdueixin unitats d'obra no previstes en el projecte o que difereixin
substancialment de les contemplades, el preu d’aplicació de les mateixes serà fixat per
l’Ajuntament prèvia audiència del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. El
preu serà com a màxim aquell establert en el quadre de preus de l’ITEC vigent en el
moment de la seva execució.
12. RECEPCIÓ DE LES OBRES
Acabada l’obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les operacions
següents:

- Neteja general de L’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes,
obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons
la direcció de l’obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i haurà
de deixar l’obra executada en perfecte estat.

- Aportar al director d'obra les actes de recepció signades per les diferents
companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel
que fa a la legalització de l’enllumenat, baixa tensió i qualsevol altre tipus
d’instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació necessària (projectes,
visats, butlletins, actes d'inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la
normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de
recepció que demani la Direcció de l'obra, encara que no estiguin expressament
definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclús aportant un grup
electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.

Abans de procedir a la recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement
exhaustiu en presencia del contractista.
Quant al termini i la forma de recepció es seguiran els tràmits establerts a L’art. 210 de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic. A la recepció
hauran de concórrer el facultatiu encarregat de la direcció d'obres, el contractista assistit
si ho estima oportú pel seu facultatiu i el responsable del contracte, estenent-se acta per
triplicat que serà signada per les persones compareixents. Correspondrà al responsable
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- Lliurar al director de l’obra tota la documentació sobre serveis efectivament
executats.
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del contracte la incorporació d'un dels exemplars a l’expedient de contractació.
13. TERMINI DE GARANTIA
El termini mínim de garantia de L’obra serà d'un any, comptat a partir de la data de
signatura de l’acta de recepció, excepte en el cas que el quadre de característiques del
contracte estableixi un termini superior.
Aquest termini afectarà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions,
edificacions, obres auxiliars, etc.).
En el cas de ruïna de l’obra amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia, per
vicis ocults de la construcció deguts a incompliment del contracte per part del
contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini
de 15 anys en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP.
14. LIQUIDACIÓ
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de L’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el
contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva i a la liquidació del contracte. En el cas que l’informe
no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de
l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció facultativa dictarà les oportunes instruccions
al contractista per a la deguda reparació concedint un termini per fer-ho durant el qual el
contractista continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre
cap quantitat de conformitat amb l’article 243 de la LCSP.
15. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ D'OBRES

06/03/2020 Cap d’unitat de Via Pública

Les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció apreciades per la
direcció tècnica.
El contractista notificarà a la direcció tècnica amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que
pugui procedir al reconeixement de l’execució, aquelles obres que hagin de quedar
ocultes o soterrades, o que a judici del mateix contractista o de la direcció requereixin
aquest reconeixement.
De totes les obres i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica
de les obres. El contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris
de medició, excepte que s'avingui amb el que proposí la direcció tècnica de les obres.
16. CONTROL DE QUALITAT
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El laboratori encarregat del control d'obra serà el designat per la direcció facultativa i
realitzarà tots els assaigs del programa, a sol·licitud d'aquesta.
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El control d'unitats d'obra s’executarà d'acord amb el programa aportat pel laboratori
encarregat i aprovat per la direcció facultativa.
La despesa corresponent anirà a càrrec del contractista fins la quantia prevista en el
pressupost de contracte. En cas de superar-se la previsió serà abonada per l’Ajuntament.
A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls
previstos.
Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Obres. El cost dels
assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, sense
perjudici d'allò especificat a l’apartat segon.
17. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la
bona marxa deis treballs en compliment del que s'estableixi en el Pla de Seguretat i Salut
i de les ordres i instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut.
En tot cas, el contractista serà de manera exclusiva el responsable, durant l’execució de
les obres, de tots els accidents i dels danys i perjudicis que pugui sofrir llur personal o els
causats a terceres persones. En conseqüència, el constructor assumirà totes les
responsabilitats inherents a l’incompliment de les obligacions que es deriven de la Llei
31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, RO 39/1997, de 17 de gener,
pel qual s'aprova el Reglament des serveis de prevenció i del RO 1627/1997 de 24
d'octubre, segons la modificació donada pel RO 604/2006, de 19 de maig, pel que
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així
com qualsevol altre norma tècnica o de seguretat i salut que resulti aplicable.
18. SENYALITZACIÓ

El contractista haurà d'implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en
els vials que s'hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres prèvia
comunicació a la policia local en el seu cas.
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin
mínimes i, si s'escau, construirà o habilitarà els desviaments provisionals que siguin
necessaris sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que
siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures
necessàries per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment deis vials de servei
es consideraran incloses als preus de contracte i en cap moment podran ser objecte de
reclamació.
19. EL PLA DE SEGURETAT I SALUT
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El contractista esta obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra,
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la
direcció facultativa i de l’Ajuntament.
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Serà d’obligat compliment pel contractista í subcontractistes tota la normativa referent a
les normes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
El contractista elaborarà un Pla de seguretat í salut, en el que s’analitzin, desenvolupin i
considerin les previsions contemplades en l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
El contractista presentarà prèviament al inici de la obra i un cop formalitzat el contracte,
un programa de treball que haurà d'incloure les dades que s'indiquen en l’art. 144.3 del
Reglament General de Contractació.
El Coordinador de Seguretat i Salut informarà sobre la procedència de la seva aprovació
i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignarà un termini d'acord amb la rellevància de les correccions, que no podrà ser, en
cap cas, superior a tres dies naturals.

20. AFECTACIÓ DE SERVEIS
El contractista sol·licitarà a les empreses titulars de serveis o subministraments plànols
definidors de la ubicació deis serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis
soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Seran íntegrament al seu càrrec totes
les despeses inclosa la reparació d’instal·lacions afectades.
Abans d'iniciar les excavacions, el contractista, en base als plànols i dades disponibles o
mitjançant el reconeixement "in situ" de les possibles xarxes de serveis existents si és
factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la
millor praxis per evitar danys, assenyalant aquells que hagin de ser modificats.
Obtinguda la conformitat del director de l’obra sol·licitarà al subministrador i organismes
corresponents la modificació d'instal·lacions. Aquestes operacions s'abonaran segons el
que s'especifiqui als quadres de preus i pressupost.

21. VARIACIONS MENORS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Les variacions menors de l’obra executades pel contractista per ajustar-se exactament al
projecte, a aquest plec i al contracte podran ser acceptades o rebutjades per la direcció
tècnica.
En cas d'acceptació el director tècnic fixarà justificadament el preu. En cas de
disconformitat el contractista haurà de desfer i reconstruir a càrrec seu la part mal
executada, segons les instruccions de la direcció tècnica de les obres i sense que això
pugui ésser invocat com a causa o motiu de pròrroga del contracte.
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En el supòsit de subcontractació de les obres de desviament de serveis ni el contractista
principal ni els subcontractistes tindran dret a cap tipus d'indemnització de produir-se
retard en l’execució de les dites obres.
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22. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
De conformitat amb el que estableix L’art. 62 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
2017, de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació designarà un responsable
del contracte amb funcions de supervisió i seguiment de la seva execució.
Les facultats del responsable del contracte s'entendran sense perjudici de les que
legalment corresponen al director facultatiu de l’obra.
La designació s’especificarà en l’apartat corresponent del quadre de característiques del
Plec de clàusules administratives que regeix el contracte o en cas que no consti un cop
adjudicada la obra per part de l’Ajuntament.

23. CONDICIONS D’EXECUCIÓ D’AMBIT MEDIAMBIENTAL
De conformitat amb el que s’expressa L’art. 201 de la LCSP, l’òrgan de contractació
adoptarà les mesures necessàries per tal que l’adjudicatari compleixi amb les obligacions
aplicables en matèria de mediambiental, social i laboral establertes al Plec i dins el marc
del dret de la Unió Europea que siguin vinculats, en especial aquelles especificades a
l’annex V de la LCSP.

24. COMPLIMENT DE NORMES TECNIQUES
El contractista resta obligat al compliment de les disposicions legals vigents en matèria
de construcció i edificació, exposant-se a continuació una relació no exhaustiva de les
principals normatives d'obligat compliment:
FUNCIONALITAT

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043,
28/04/1995)
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )
Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685,
27/07/2006)
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113,
11/05/2007)
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72,
24/03/2007)
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ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
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Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús
de persones amb mobilitat reduïda (PMR)
Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , )
Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290,
04/12/2007)
(Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008 )
* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 224, 17/09/2011)
Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios
de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de
marzo.
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48,
25/02/2008)
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (BOE Num. 289, 03/12/2013)
Accessibilitat
Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 04/11/2014)
(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 )
NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL

Reglamento General de Carreteras.
Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (BOE Num. 228, 23/09/1994)
* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento
(BOE num. 9, 10/01/1998)
* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 102, 29/04/1999)
* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 45, 21/02/2001)
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043,
28/04/1995)
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )
Reglament General de Carreteres.
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Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC
Num. 4027, 10/12/2003)
S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682,
24/07/2006)
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia
(DOGC núm. 5384, 21/05/2009)
Normativa Urbanística Metropolitana : normes urbanístiques, ordenances metropolitanes
d'edificació, ordenança metropolitana de publicitat, ordenança metropolitana de
rehabilitació.
Aprovació definitiva ; (BOP I DOGC Num. , )
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113,
11/05/2007)
Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 29/10/2008)
Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 319,
29/11/2008)
S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament,
i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384,
21/05/2009)
S'aprova el Text refós de la Llei de carreteres
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5452,
27/08/2009)
* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ;
del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686,
05/08/2010)
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC
núm. 6077, 29/02/2012)
*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la
Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
*Modifica els articles 47, 120, 122 i disposició final tercera. Llei 3, de l'11 de març de
2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Decret 64, de 13/05/2014 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6623,
15/05/2014)
Accessibilitat
Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 04/11/2014)
(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 )
Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 298, de 15/02/2016 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 60, 10/03/2016)
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(Correccio errades: BOE núm. 181 / 28/07/2016 )
SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
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FORMIGONS I MORTERS
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 305,
21/12/1985)
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265,
04/11/1988)
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num.
298, 14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE.
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21
25/01/1989)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 150, 24/06/1999)
Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a los cementos comunes.
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001)
Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón
estructural.
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)
Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)
Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de
Hormigón Estructural.
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994)
Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de
2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para
cementos, concedida por Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de
hormigón estructural.
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003)
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GALVANITZATS
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 3,
03/01/1986)
* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y
Energía (BOE num. 24, 28/01/1999)
Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y
sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos,
aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.
Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 56,
06/03/1986)
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Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la
instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para
hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los
efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)
Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de
cemento.
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 135, 07/06/2006)
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-C: Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008.
En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será
de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las
Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su
entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un
plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería
civil, desde dicha entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203,
22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el
anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real
Decreto 1247/2008, de 18 de julio
Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)
Real Decreto 256, de 10/06/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 153,
25/06/2016)
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(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto
2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24, 28/01/1999)
PROTECCIÓ D'HUMITATS
DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).
PAVIMENTS
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO
I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros.
CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento
y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller.
CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y
vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
CARPINTERIA I BARANES
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DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
TEMES GENERALS
CONTROL DE QUALITAT
Control de qualitat de l'edificació.
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC
Num. 1086, 28/12/1988)
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març
de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32,
06/02/1996)
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Ajuntament de Castellar del Vallès
Passeig Tolrà, 1
08211 Castellar del Vallès
Tel: 93.714.40.40
Fax: 93.747.20.65

(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )
* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto
411, de 21 de marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100,
26/04/1997)
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010)
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de
l'edificació.
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC
Num. 2226, 05/07/1996)
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC
Num. 2267, 11/10/1996)
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC
Num. 2374, 18/04/1997)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 150, 24/06/1999)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda
(BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de
la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008.
En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será
de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las
Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su
entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un
plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería
civil, desde dicha entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203,
22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fd1329c48e82421eb7533010be82e547001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

Ajuntament de Castellar del Vallès
Passeig Tolrà, 1
08211 Castellar del Vallès
Tel: 93.714.40.40
Fax: 93.747.20.65

Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el
anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real
Decreto 1247/2008, de 18 de julio
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico
DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017)

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecánico.
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121,
20/05/1988)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52,
01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 106, 04/05/2006)
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones.
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170,
17/07/2003)
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170,
17/07/2003)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament
d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a
obres. Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del
Departament d'Indústria i Energia
( Num. , )
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246,
11/10/2008)
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MAQUINÀRIA D'OBRA
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PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)
Certificado final de Dirección de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de
obras de edificación y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num.
33, 07/02/1985)
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se
refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE
Num. 227, 21/09/2000)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE
num. 289, 03/12/2003)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley
de presupuestos para el año 2003.
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda
sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y
defectos en la construcción.
200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del núm. 1
de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis postals,
mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament dels enviaments
postals, segons disposa la seva normativa específica.
-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las
garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
308, 23/12/2009)
* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 153, 27/06/2013)
* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o estacions
radioelèctriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la
Jefatura del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
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Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda
(BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de
la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico
DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017)

Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166,
09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC
num. 2865, 12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,
19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23
de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924,
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12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la
Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38,
13/02/2008)
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència
(DOGC núm. 6094, 23/03/2012)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una
disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència
(DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de
2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96,
103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC
núm. 6830, 13/03/2015)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
305, 20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140,
12/06/2013)
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones
productores i gestores de residus de Catalunya.
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066,
25/02/2016)
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015)
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
(DOGC o BOP Num. XX, )
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el
19/01/2018]
Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477,
19/10/2017)
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)
Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599,
16/04/2018)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num.
5664, 06/07/2010)
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SEGURETAT I SALUT
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075,
30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia
(BOE 57, 08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129,
28/05/1996) Informació complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
56, 06/03/1997)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles
9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions
addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998)
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
27, 31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 57, 07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015)
* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (BOE num. 243, 10/10/2015)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
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97, 23/04/1997)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
97, 23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de
la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124,
24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 145, 17/06/2000)
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 82, (05/04/2003)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140,
12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188,
07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240,
07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas
de trabajo temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
47, 24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104,
01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 159, 04/07/2015)
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
21/06/2001)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52,
01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 106, 04/05/2006)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256,
25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ;
del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto
1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
204, 25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de
fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE
Num. 256, 23/10/2004)
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
265, 05/11/2005)
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60,
11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda
(BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fd1329c48e82421eb7533010be82e547001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

Guillem Sanz Ribera

Signatura 1 de 1

06/03/2020 Cap d’unitat de Via Pública

Ajuntament de Castellar del Vallès
Passeig Tolrà, 1
08211 Castellar del Vallès
Tel: 93.714.40.40
Fax: 93.747.20.65

se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de
la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86,
11/04/2006)
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num.
4641, 25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
308, 23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio,
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general
de normas básicas de seguridad minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 146, 17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010)
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb
amiant
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una
disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència
(DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de
2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96,
103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC
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núm. 6830, 13/03/2015)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99,
24/04/2010)
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )
Registre de delegats i delegades de prevenció
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a
l'amiant.
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de
cobertes de fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres,
a la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per
amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
305, 20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140,
12/06/2013)
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación
de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre
el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido
en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280,
22/11/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )
Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 20152020
Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC Num.
6844, 02/04/2015)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a campos electromagnéticos.
Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 182,
29/07/2016)
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015)
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico
DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017)
Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
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Resolución, de 21/09/2017 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 232,
26/09/2017)
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)
Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599,
16/04/2018)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num.
5664, 06/07/2010)
URBANITZACIÓ

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".
Orden, de 02/07/1976 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 162, 175, 07/07/1976)
* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988)
Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos
dinámicos de las sobrecargas en los tramos de hormigón armado.
Orden, de 17/07/1956 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 234, 240, 21/08/1956)
(Correccio errades: BOE 251 / 07/09/1956 )
Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-IC sobre "plantaciones en las zonas
de servidumbres de carreteras".
Orden, de 21/03/1963 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 84,
08/04/1963)
Instrucción 4.1-IC "Obras pequeñas de fábrica".
Orden, de 08/07/1964 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 15, 01/18/1965)
Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1-IC "Drenaje".
Orden, de 21/06/1965 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 223, 17/09/1965)
Instrucción 8.3.IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas en obras fuera de poblado".
Orden, de 31/08/1987 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 224,
18/09/1987)
Reglamento General de Carreteras.
Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (BOE Num. 228, 23/09/1994)
* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento
(BOE num. 9, 10/01/1998)
* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 102, 29/04/1999)
* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 45, 21/02/2001)
Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción
de instalaciones de servicios.
Orden, de 16/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 21, 24/01/1998)
(Correccio errades: BOE 44 / 20/02/1998 )
* Modificació del punt 3 de l'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio de
Fomento (BOE num. 231, 26/09/2001)
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* Modificació. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE núm. 42,
18/02/2006)
* Modificació. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE núm. 134,
06/06/2006)
Se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
Orden, de 27/12/1999 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 28, 02/02/2000)
* Modificació. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento (BOE 231,
26/09/2001) Modifica els punts 1.2 i 3.2.2, i l'Annex de la Norma.
Se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel.
Orden, de 02/08/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 190, 09/08/2001)
Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmes
Orden Circular 10, de 30/09/2002 ; Ministerio de Fomento ( Num. , 30/09/2002)
Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de carreteras
Orden FOM/3459, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003)
Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instrucción de carreteras.
Orden FOM/3460, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003)
Reglament General de Carreteres.
Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC
Num. 4027, 10/12/2003)
Se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/891, de 01/03/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 06/04/2004)
Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 29/10/2008)
Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 319,
29/11/2008)
S'aprova el Text refós de la Llei de carreteres
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5452,
27/08/2009)
* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ;
del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera (IAP-11).
Orden FOM 2842, de 29/09/2011 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 254, 21/10/2011)
Se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 534, de 20/03/2014 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 07/04/2014)
Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 298, de 15/02/2016 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 60, 10/03/2016)
(Correccio errades: BOE núm. 181 / 28/07/2016 )
ENLLUMENAT PÚBLIC
Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001)
* Modifica l'article 3, 8 i disposició transitoria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011
; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 6, 25 i disposició transitoria primera. Llei 3, de l'11 de març de
2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
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Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per
a baixa tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic.
Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151,
05/06/1989)
Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07
Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 279, 19/11/2008)
Desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Decret 190, de 25/08/2015 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6844,
27/08/2015)
(Correccio errades: DOGC núm. 7404 / 04/07/2017 )

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y
creación de una "Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de Poblaciones".
Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236, 02/10/1974)
(Correccio errades: BOE 260 / 30/10/1974 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606,
12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
Decret Legislatiu 3, de 04/11/2003 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4015,
21/11/2003)
* Ordre MAH/122, s'aproven els models de declaració d'abocament.
* Modifica els articles 8,9, 11, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49. Llei 10, de 29 de
desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 2, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80. Llei 5, de 20 de març
de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012)
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45,
04/03/2003)
* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de
Defensa. Real Decreto 1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 207, 29/08/2012)
* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto
742, de 27 de Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (BOE núm. 244, 11/09/2013)
* Modificació. Real Decreto 314, de 29 de julio de 2016 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 183, 30/07/2016)
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XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación.
Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288,
01/12/1982)
(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606,
12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de
distribució elèctrica soterrada.
Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme
(DOGC Num. 3937, 31/07/2003)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que
discorren pel subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782,
11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones
por Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996)
Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic
viari i ferroviari.
Decret 357, de 07/11/2000 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC
Num. 3265, 14/11/2000)
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310,
27/12/2000)
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del
Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007)
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació.
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404,
07/06/2001)
Ley del Sector Ferroviario
Ley 39, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)
* Desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del
Ministerio de Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005)
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* Es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la
Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm 85,
09/04/2005)
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
Real Decreto 2387, de 30/12/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 315, 31/12/2004)
* Modifica l'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis.
ORDEN/FOM/2230, de 6 de julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 165
12/07/2005)
* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, de 22 de junio de
2007, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 162 07/07/2007)
* Modificació. Real Decreto 100, de 5 de febreo de 2010; del Miinisterio de Fomento
(BOE núm. 58, 08/03/2010)
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 306, 23/12/2005)
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control,
aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num.
2341, 28/02/1997)
Ferroviària
Llei 4, de 31/03/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4611, 10/04/2006)
* Modifica els articles 36, 38, 63, 64, 65, 66, 67. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ;
del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008)
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )
Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013)
Telecomunicaciones.
Ley 9, de 09/05/2014 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 114, 10/05/2014)
(Correccio errades: BOE núm. 120 / 17/05/2014 )
Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23. [entrada en vigor 09/12/2014 + disp.adicional primera]
Real Decreto 337, de 09/05/2014 ; Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE Num.
139, 09/06/2014)
XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS
Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de los
accesos a las redes públicas de telecomunicaciones en España.
Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE Num. 108,
06/05/1991)
(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606,
12/06/1992)
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* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que
discorren pel subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782,
11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.
Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 102, 29/04/2005)
Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 279, 21/11/2007)
Modificació. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE núm. 29, 03/02/2009)
Modificació. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE núm. 83, 06/04/2009)
Modificación. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 131, 30/05/2009)
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control,
aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num.
2341, 28/02/1997)
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.
Real Decreto 863, de 23/05/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 138, 07/06/2008)
Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para
el desarrollo del capítulo II del título V del reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la
protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
Orden ITC 110, de 28/01/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
29, 03/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 35 / 20/2//10/0 )
Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios,
aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados
de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real
Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre.
Real Decreto 329, de 13/03/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 83, 06/04/2009)
XARXA PÚBLICA DE GAS
Reglamento general del servicio público de gases combustibles.
Decreto 2913, de 26/10/1973 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 279, 21/11/1973)
* Complementación artículo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE num. 121,
21/05/1975)
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG.
Orden, de 18/11/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 292, 06/12/1974)
(Correccio errades: BOE 39 / 14/02/1975 )
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* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (C.E. BOE num. 175, 23/07/1984)
* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984)
* Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num. 68,
21/03/1994)
* Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 139, 11/06/1998)
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606,
12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que
discorren pel subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782,
11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 211, 04/09/2006)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* Modificació normes UNE. Resolución de 2 de julio de 2015, ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 169, 16/07/2015)
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control,
aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num.
2341, 28/02/1997)
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XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
poblaciones.
Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 228,
23/09/1986)
S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894,
29/05/2003)
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )
Castellar del Vallès, 26 de febrer de 2020

El Cap de Via Pública
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