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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.- OBJECTE DEL PROJECTE.
El present Projecte tracta de les obres de demolició de les quatre vivendes ubicades al carrer dels
Corrals de Son (parcel.la cadastral 4107507).
2.- DADES DEL PROMOTOR.
Ajuntament d’Alt Àneu, per donar compliment a la disposició 2) de la INTERLOCUTORIA signada
per el Sr. Carles Brufal Clua, Jutge del Jutjat de lo Contenciós-Administratiu numero 1 de Lleida.
3.- TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE.
El tècnic redactor d'aquest projecte d’enderroc és: Elisabet Claró Tolsau, arquitecte municipal del
municipi d’Alt Aneu que el redacta des dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament.
4.- SITUACIÓ
L’edifici es troba situat al carrer dels Corrals (parcel.la cadastral 4107507) de Son.

5.- CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI A ENDERROCAR.
Es tracta d’una edificació de l’any 2004 formada per 4 volums adossats i decalats que se
corresponen a 4 vivendes de dues plantes de 50 m2, un total per casa de 100m2 construits.
L’estructura es de parets de càrrega de fabrica ceràmica sobre fonament de sabata correguda i
murs de contenció que s’adapten al pendent del terreny.
Els dos forjats son unidireccionals de formigó armat recolzats a les parets de càrrega. La coberta es
d’estructura de fusta de pi a dues aigües acabada amb pissarra, també recolzada a les parets de

càrrega. L’edificació no està acabada encara que les façanes, tancaments exteriors practicables
estan executats i a l’interior hi ha la tabiqueria amb els marcs de taco de les portes i poca cosa més.
6.- DESCRIPCIÓ DE L’ENDERROC.
L’enderroc s’efectuarà d’una manera convencional, amb el desmuntatge primer de la coberta de
pissarra sobre llata de fusta i bigues principals també de fusta. Després es procedirà a enderrocar
les parets de fabrica ceràmica i tabics sobre el segon forjat. Una vegada net s’enderrocarà aquest
segon forjat i l’escala de formigó armat que el connecta amb la planta baixa.
Seguidament s’enderrocaran les parets de càrrega que l’aguantaven i la tabiqueria de la planta
baixa deixant aquest nivell de cota 0.0 de l’edificació net.
Posteriorment es ballarà el perímetre de la parcel.la.
Part de la runa generada en aquest enderroc és inert, bàsicament pedra, fusta i pissarra, tota ella
serà acopiada i classificada dintre de la finca per al seu futur aprofitament, la resta es portarà a
abocador autoritzat.

7.- QUADRES DE SUPERFÍCIES I VOLUMS.

TOTAL

Sup. Construïda

Vol. Construït

a enderrocar

a enderrocar

2

1.118,80 m3

410,00 m

El pressupost total de l’enderroc IVA inclòs és, segons estat d’amidaments i pressupost desglossat,
22.207,71 €.
Donades les característiques dels materials es considera com a possible opció per a l’adjudicatari el
reciclatge del 20% del material.
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ANNEX DE MEMÒRIA

1.-COMPLIMENT R.D.105/2008 I D.89/2010. (LEGISLACIÓ RESIDUS).

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

ENDERROC D'EDIFICI
C/DELS CORRALS DE SON

Municipi :

ALT ANEU

Comarca :

PALLARS SOBIRÀ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

t

0,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu

no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)
109,000

obra de fàbrica

170102

0,542

163,500

0,512

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

33,280

0,082

49,920

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

1,250

0,004

0,050

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

parets de pedra

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

0,000
3
158,97 m

0,7544

198,03 t

Residus de construcció
Codificació res

Pes/m2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

altres

especificar

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.- La pedra quedarà acopiada dintre de la finca propietat del promotor per possibles reaprofitaments
6.- L'aplacat de pedra s'acopiarà al soterrani de la parcel.la, així com les bigues de fusta.
OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
0,00
40
163,50
2
0,00
1
0,00
1
1,25
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
si
no
no
si
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

no

si

si

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

si

si

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
adreça
tipus de residu
gestor

RUNES

DIPÒSIT CONTROLAT
DE TREMP

codi del gestor

Poligon industrial 16. Paratge els
Capblonc. Parc 372. 25620 Tremp.

E.1265.11

PRESSUPOST
Costos*

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,50
6,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,50
15,50

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,50 €/m

Transport
3
6,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció
Formigó

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,50 €/m

15,50 €/m3

0,00

0,00

-

0,00

-

Maons i ceràmics

147,15

1.839,38

882,90

662,18

-

Petris barrejats

67,39

-

404,35

-

1.044,58

Metalls

0,00

-

-

-

0,00

Fusta

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,07

0,84

100,00

0,30

-

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

0,00

-

0,00

-

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

1.840,22

0,00

1.387,25

662,48

1.044,58

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00

Altres conceptes

58,87
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

4.993,40 €

3
158,97 m

El pressupost de la gestió de residus és de :

4.993,40 euros

Descomptat material que quedi al solar
Enderroc, Rehabilitació,

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

2

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

198,03 T

0,00 %

198,03 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de ALT ANEU
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0T

11 euros/T

0,00 euros

198 T

11 euros/T

2178,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

198,0 Tones
2.178,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

2.-NORMATIVA BÀSICA D’OBLIGAT COMPLIMENT.

Normativa tècnica general d’Edificació

Novembre 2011

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i
local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes,
equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment,
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color
negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les
possibles ordenances i disposicions municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció
del seu abast i dels usos previstos.
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Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
Ley de Contratos del sector público
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)
Llei de l’Obra pública
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns
com a l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene
en el trabajo”. (O. 09/03/1971)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no
discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10)

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) En vigor a partir del 23/12/2011

El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de
l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre
ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Ordenances municipals
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Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
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Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso
propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
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Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE
6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD
401/2003
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto
401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de
telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de
satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE
11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción
Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)
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Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
INFORME PREVI DE L’ENDERROC.
Estudi sobre el terreny, de l’estat dels diferents elements estructurals de l’edifici a enderrocar, de les
edificacions confrontants, les seves mitgeres, així com solucions de protecció. Abans de l’enderroc,
es neutralitzaran totes les escomeses de les diferents companyies subministradores; també es
procedirà al buidat de dipòsits, en previsió de possibles problemes.

1.- FORMA D’EXECUTAR L’ENDERROC.
L’enderroc es portarà a terme, eliminant prèviament els elements que destorbin la pròpia acció de
l’enderrocament. Els elements s’enderrocaran, en general, en l’ordre invers a la seva construcció i
tenint en compte les consideracions següents:
-

Davallant planta a planta.
Alleugerint les plantes de forma simètrica.
Alleugerint la càrrega que gravita sobre els elements abans d’enderrocar-los.
Contrarestant o anul·lant, les components horitzontals d’arcs i voltes.
Apuntalant, en cas necessari, els elements en voladís.
No s’acumularà runa sobre els forjats, s’abocarà al terra.
Enderrocant les estructures hiperestàtiques en l’ordre que impliqui menys fletxes, girs i
desplaçaments.
Mantenint o introduint els travaments necessaris.

2.- CONDICIONS GENERALS DE L’EXECUCIÓ.
No s’iniciarà l’enderroc sense notificar-lo prèviament a la Direcció Tècnica.
Seran de compliment obligatori totes les disposicions generals que siguin d’aplicació de l’Ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball i les Ordenances Municipals.

3.- ESPECIFICACIONS DE L’ENDERROC.
L’enderroc s’efectuarà d’una manera convencional, amb el desmuntatge primer de la coberta de
pissarra sobre llata de fusta i bigues principals també de fusta. A continuació els murs perimetrals de
fabrica de totxo.

3.1.- Enderroc de material de cobertura.
La coberta s’aixecarà per vessants oposats i començant pel carener.

3.2.- Enderroc de plafó de coberta.
De peces dels diferents tipus que puguin aparèixer a l’obra. S’aixecarà en general, per zones de
vessants oposats, començant pel carener. Una vegada suprimit el plafó, s’eliminaran els envanets i
els paredons, o les biguetes de suport de la coberta. Tot això sense debilitar la capa de compressió
de forjats i biguetes de fusta.

3.3.- Enderroc de llistons, cabirons i corretges en coberta.
Es tracta de l’enderroc d’enllatats, corretges i llistons de les diferents seccions que formin el suport
de la coberta. S’aixecaran, en general, per zones de vessants oposats, començant pel carener.
Quan no existeixi cap altre travament entre armadures, tret del que proporcionen cabirons i
corretges, no podran aixecar-se aquests sense apuntalar prèviament les armadures. Posteriorment,
s’enderrocaran els llistons, cabirons i corretges en la coberta per vessants oposats, començant pel
carener.

3.4.- Enderroc d’envans.
Els envans de tot tipus de peces ceràmiques, presos amb guix o morter, s’enderrocaran en general,
planta per planta i abans de l’enderroc del forjat superior. Si el forjat cedeix, no s’enderrocaran els
envans sense haver apuntalat el sostre. Els envans de maó s’enderrocaran daltabaix.

3.5.- Enderroc de revestiments de paviments i escales.
Els paviments de tot tipus, plaquetes de mosaic hidràulic, rajoles o qualsevol altre tipus d’acabat, així
com els graons de les escales, s’aixecaran abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent
sobre el qual hi estiguin col·locats. No s’enderrocarà la capa de compressió ni es debilitaran les
voltes i biguetes de fusta o qualsevol altre material.

3.6.- Enderroc de sostre suspès.
De canyís acabat de guix, suspès amb estopada d’escaiola o qualsevol altre tipus de cel-ras.
Aquests es suprimiran prèviament a l’enderroc del forjat que els suporta o de l’element resistent a
què pertanyin.
3.7.- Enderroc de murs.
De tots els tipus que apareguin en l’edifici a enderrocar, amb els diferents tipus de material
d’aferrament. En el cas dels murs de càrrega, es realitzarà enderrocant prèviament tots els elements
que hi carreguin:, forjats, corretges, corretges armades, cèrcols, etc. Els murs de tancament
s’enderrocaran, en general, després d’haver enderrocat el forjat superior o la coberta i abans
d’enderrocar les bigues i pilars del nivell on s’està treballant. En ambdós casos, els molls de càrrega
i els arcs buits, no es retiraran fins que no s’hagi alleugerit la càrrega que gravita damunt d’ells.
S’equilibraran prèviament les empentes laterals sobre els arcs i es descavalcarà sense tallar els
tibants fins al seu enderroc. Els xapats es podran retirar de totes les plantes sinó afectem l’estabilitat
del mur. A mesura que avanci l’enderroc del mur, s’aniran aixecant bastiments, ampits i impostes.
3.8.- Enderroc de bigues.
Aquestes podran ser de fusta en totes les seves variants i seccions, formigó armat, formigó pretesat,
etc. Prèviament, s’hauran enderrocat en la seva totalitat, els elements de la planta superior, inclosos
murs, pilars i forjats, alliberant a les bigues de tot tipus de càrregues. Es suspendrà prèviament la
part de biga que s’hagi d’aixecar, tallant o desmuntant seguidament els seus acabaments. No es
deixaran bigues o part d’aquestes en voladís, sense apuntalar.

3.9.- Enderroc de suports o pilars.
Aquestes podran ser de fusta, pedra, o de qualsevol altre tipus dels que es presenten en obra.
S’enderrocaran prèviament, tots els elements que carreguin superiorment a ell, com bigues o forjats
amb àbacs. Es penjarà o atirantarà el suport i posteriorment es tallarà o es desmuntarà inferiorment.
No es permetrà abocar l’enderroc del pilar sobre el forjat.
3.10.- Enderroc de fusteria i serralleria.
S’inclouen la fusteria de portes i finestres, així com baranes de fusta o metàl·liques, tant d’escales
com balcons. Els bastiments es retiraran, en general, quan s’enderroquin els elements estructurals
que els continguin. Quan es retirin fusteria i serralleria en plantes inferiors a la que s’està
enderrocant, es vigilarà l’estabilitat dels elements estructurals que continguin dita fusteria, disposant
proteccions provisionals en forats que donin al buit.

3.11.- Enderroc de solera.
S’inclouen en aquest apartat les soleres de morter, formigó o material ceràmic. S’esmicolarà la
solera, quan s’hagin enderrocat els murs i pilars de la planta baixa. Es deixaran intactes els elements
que hagin de quedar drets segons les indicacions tècniques.

3.12.- Enderroc per empenta.
L’alçada de l’edifici o la resta a enderrocar del mateix, no serà superior a 2/3 de l’altura on arribi la
màquina. La màquina avançarà sempre sobre terreny consistent i els fronts d’atac no
l’empresonaran, de manera que sempre pugui realitzar girs complets (360º). No s’empentarà, en
general, contra elements no enderrocats prèviament, si aquests són d’acer o de formigó armat.
S’haurà enderrocat prèviament, element a element, la part de l’edifici que estigui en contacte amb
parets mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. L’empenta es realitzarà per sobre de la quarta
part més alta dels elements verticals i sempre per sobre del seu centre de gravetat.
3.13.- Enderroc de forjat.
S’inclouen els forjats de bigues de fusta, amb qualsevol tipus de revoltó o volta. S’enderrocaran
després de suprimir tots els elements situats per damunt del forjat, inclosos suports i murs. Les
càrregues que suporten els descavalcaments es transmetran al terreny, a elements estructurals
verticals o a forjats inferiors en bon estat, sense superar la càrrega admissible d’aquest. Es retiraran,
en general, els voladísos en primer lloc; tallant-los a troços per la part exterior de l’element resistent
sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar.
S’observarà especialment, l’estat del forjat sota aparells sanitaris prop dels baixants i en contacte
amb les xemeneies. Quan el material de rebliment sigui solidari amb el forjat, s’enderrocarà, en
general, simultàniament. Quan aquest material de rebliment formi pendents sobre forjats
horitzontals, es començarà l’enderroc per la cota més baixa. En forjats amb biguetes, s’enderrocarà
l’entrebigat a tots dos costats de la bigueta sense debilitar-la. Quan es tracti de
semibiguetes no
s’enderrocarà la seva zona de compressió; prèvia suspensió de la bigueta en els seus dos extrems,
s’anul·laran els seus recolzaments. Quan la bigueta sigui contínua, perllongant-se a d’altres crugies,
s’apuntalarà prèviament la zona central de les contigües i s’esmicolarà la bigueta en la part interior
del seu recolzament continuat.
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CONDICIONS DE SEGURETAT

CONDICIONS DE SEGURETAT
1.- ABANS D’INICIAR-SE L’ENDERROC.
L’edifici al començament de l’enderroc, estarà envoltat per una tanca, reixat o mur, d’una altura no
inferior a 2 m. Les tanques es situaran a una distància de l’edifici no inferior a 1,5 m. Quan aquesta
dificulti el pas, es col·locaran senyals lluminosos, de llums vermells, a una distància no superior a 10
m. i es disposaran un a cada cantonada. Es protegiran els elements de servei públic que puguin
estar afectats per l’enderroc, com ara, boques de rec, tapes, buneres de clavegueram, arbres,
enllumenat públic, etc.
Es disposaran proteccions, com ara, xarxes, lones, així com una pantalla inclinada i rígida que reculli
la runa o eines que puguin caure, en totes aquelles façanes que llindin amb la via pública. La
pantalla sobresortirà no menys de 2 m. Les mateixes proteccions es col·locaran en les propietats
limítrofes més baixes que l’edifici a enderrocar.
Es disposarà a l’obra, per proporcionar-ho en cada cas segons la feina assignada, l’equip
indispensable per l’operari, així com una previsió de palanques, falques, barres, puntals, brides,
cables amb terminals de fàbrica com ara ganxos, lones, bastides, serres, etc. També es
proporcionaran proteccions individuals com ulleres antifragments, careta antiespurnes, botes de sola
dura, cascos, cinturons de seguretat homologats, extintors manuals, etc. A part, es disposarà d’una
farmaciola de primers auxilis. No es permetran fogueres dins de l’edifici i les exteriors estaran
protegides del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzarà la foguera com a propagació de flama per
enderrocar.
Abans d’iniciar-se l’enderroc, es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, d’acord amb les
companyies subministradores. Es taponarà el clavegueram i es revisaran els locals de l’edifici,
comprovant que no hi hagi materials combustibles o perillosos emmagatzemats, ni derivacions
d’instal·lacions que no provinguin de les preses de l’edifici, tanmateix es comprovarà que s’hagin
buidat tots els dipòsits i canonades. Es preveuran preses d’aigua per a rec, evitant així la pols durant
els treballs. En les instal·lacions de grues o màquines que s’utilitzaran, es mantindrà la distància de
seguretat a les línies de conducció elèctrica i es tindran en compte les normes vigents (Instal·lacions
d’Electricitat i Baixa Tensió), (Instal·lacions d’Electricitat i Presa a Terra).

2.- DURANT L’ENDERROC.
L’ordre de l’enderroc es farà de dalt a baix, de tal forma que l’enderroc es pugui realitzar al mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a les proximitats d’elements
susceptibles de ser bolcats. Durant l’enderroc, si apareixen esquerdes en edificacions veïnes s’hi
col·locaran testimonis, a fi d’observar els possibles efectes de l’enderroc i procedir al seu
apuntalament o consolidació si fos necessari. Sempre que l’alçada de la possible caiguda de
l’operari sigui superior a 2 m., s’utilitzaran cinturons de seguretat que estaran subjectats a punts fixes
i sòlids, o bé es proporcionaran bastides. Es disposaran passeres per la circulació entre biguetes o
entre nervis dels forjats als quals s’hi hagi retirat l’entrebigat. No es suprimiran els elements de
cavalcament, fins que no es suprimeixin o contrarestin les tensions que hi hagi sobre aquests.
En els elements metàl·lics en tensió, es tindrà present l’efecte d’oscil·lació al realitzar el tall o al
suprimir les tensions. S’apuntalaran els elements en voladís abans d’alleugerir els seus contrapesos.
En general, es desmuntaran sense esmicolar, els elements sensibles de produir talls o lesions, com
vidres, aparells sanitaris, etc. L’esmicolament es realitzarà en peces de tamany manejable per una
sola persona. El tall o supressió d’un element no manejable per una persona, es realitzarà
mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta
de l’edifici. L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels
seus punts de recolzament, mitjançant mecanismes que treballin per sobre de la línia de
recolzament i permetent un descens lent. Només es podran bolcar elements desplaçables, no
encastats, situats en façana fins a una alçada no superior a dues plantes, i tots els situats en planta
baixa. Serà necessari que prèviament es tensi o apuntali l’element fent una regata en la seva part

inferior de 1/3 del seu gruix o anul·lant els ancoratges. S’aplicarà l’apuntalament per sobre del centre
de gravetat de l’element. Haurà de caure sobre terra consistent i en una zona de costa no inferior a
la de l’alçada de l’element més la meitat de l’alçada d’on es llenci.
Els components, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia autorització de la Direcció
Tècnica. Durant l’enderroc d’elements de fusta, s’arrancaran o doblegaran les puntes i els claus. Les
grues no s’utilitzaran en la realització d’esforços horitzontals u oblics. Les càrregues s’aixecaran
lentament, fi d’apreciar possibles anomalies. En qualsevol cas, es rectificaran després d’haver
retornat la càrrega a la seva posició inicial. No es davallaran les càrregues només amb el control de
fre.
L’evacuació de deixalla es pot realitzar mitjançant l’obertura de buits en els forjats que siguin
coincidents verticalment, amb l’amplada d’un entrebigat i una longitud d’1 a 1’5 m. La distribució dels
forats haurà de facilitar l’evacuació de la deixalla. Aquest sistema només podrà dur-se a terme en
edificis o restes d’edificis amb un número determinat de plantes i sempre que la deixalla sigui d’una
mida manejable per una persona. Es realitzarà mitjançant grua quan es disposi d’un espai per a la
seva instal·lació i d’una zona de descàrrega de la runa. L’evacuació de deixalla, es podrà efectuar
també mitjançant canals. L’últim tram de la canal, s’inclinarà de manera que es redueixi la velocitat
de sortida del material i de forma que l’extrem quedi com a màxim a 2 m. per sobre del terra o de la
plataforma del camió que realitzi el transport. La canal no es situarà exteriorment en façana de via
pública; tret que el seu tram inclinat inferior i la seva secció sigui superior a 50 x 50 cm., a més la
seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals. La runa es podrà llençar
lliurament des d’una alçada màxima de dues plantes per damunt del terreny si es disposa d’un espai
lliure no inferior a 6 x 6 m.
Per al desenrunament mecanitzat, la màquina s’aproximarà a la paret mitgera com a màxim a la
distància que senyali la Direcció Tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d’un metre i
treballant en direcció no perpendicular a la paret mitgera. S’evitarà la formació de pols, regant
lleugerament els elements i la runa. Es desinfectarà si es pot donar la transmissió de malalties
contagioses. En tots els casos, l’espai on cau la runa estarà acotat i vigilat. No s’acumularà runa d’un
2
pes superior a 100 Kg./m . Sobre els forjats, encara que estiguin en bon estat. No es dipositarà runa
sobre les bastides. Tampoc s’acumularà runa ni es recolzarà elements contra tanques, murs i
suports propis o mitgeres, entretant aquests romanguin drets.
Al finalitzar la jornada no ha de quedar cap element de l’edifici en estat inestable al vent, les
condicions atmosfèriques o d’altres causes que poguessin provocar el seu ensorrament. Es protegirà
de la pluja mitjançant lones o plàstics en les zones que puguin ser afectades per aquests.

Un cop acabat l’enderroc i assolida la cota zero, es farà una revisió general de les edificacions
veïnes a fi d’observar les possibles lesions ocasionades per l’enderroc. Les tanques, boneres, pous,
etc., quedaran en perfecte estat de servei.
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DADES DE L'OBRA
1.1
1.2
1.3
1.4

Tipus d'obra
El present Projecte de l’Enderroc de 4 VIVENDES al carrer dels Corrals.
Emplaçament Carrer dels Corrals SON, municipi d’Alt Àneu.
Volum a enderrocar
3

1.118,80 m

1.5 El promotor del projecte es l’Ajuntament d’Àlt Àneu.
1.6 Autor del Projecte: Elisabet Claró Tolsau, arquitecte col·legiat nº 25675-7.
1.7 Autor de l'estudi de Seguretat i Salut: Elisabet Claró tolsau, arquitecte col·legiat nº 25675-7.

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1 Topografia: L’edifici es troba situat dintre del casc antic de Son.
Característiques del terreny: Edifici existent. No s’actua sobre fonaments.
2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Les 4 vivendes formen un conjunt aïllat.
2.3 Instal×lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
No s’han detectat.
2.4 Parcel.la envoltada de carrers de 3m d’amplada.
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
3.5 PRIMERS AUXILIS
3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

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

e)
f)
g)
h)
i)
j)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal×lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col×lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2

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

3

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

4

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

5

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

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
-

Interferències amb Instal×lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
3.3.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb Instal×lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
3.3.3 ENDERROCS
-

Interferències amb Instal×lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb Instal×lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

3.3.5

Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

FONAMENTS
- Interferències amb Instal×lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

3.3.6

ESTRUCTURA
- Interferències amb Instal×lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
3.3.7 RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
3.3.8 COBERTA
- Interferències amb Instal×lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
3.3.10 INSTAL×LACIONS
- Interferències amb Instal×lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D.1627/1997)
1
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible
3
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis
7
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col×lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL×LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior
de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal×lacions existents
- Els elements de les Instal×lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col×locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col×locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal×lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col×locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

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

3.6 NORMATIVA APLICABLE
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril
(BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)
En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en
el trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL
TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de
1953 (BOE: 22/12/53)
O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de 1956
Derogat capítol III pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

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

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE: 14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981
(BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

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

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIÓ

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

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Amidaments

PROJECTE D´ENDERROC DE 4 VIVENDES AL CARRER DELS CORRALS DE SON DEL PI.

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 29/01/2019
01
01

K214X8AE1
Num.
2

Pàg.:

PRESSUPOST ENDERROC CARRER DELS CORRALS
ENDERROCS

m2

Enderroc de coberta de bigues de fusta, entarimat tipus sandwith i acabat pissarra, sense separació, transport
ni gestió de residus, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Text

Tipus

COBERTA

[C]

[D]

254,000

1,200

[E]

[F]

K214X8934
Num.
2

m2

304,800

Enderroc de sostre unidireccional de biguetes de formigó armat i revoltó ceràmic, sense separació, transport ni
gestió de residus, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Text

Tipus

Forjat

[C]

[D]

[E]

[F]

K216X4771

Num.

m2

208,000

Enderroc de parets de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, inclòs revestiment de pedra i divisòries
interiors, sense separació, transport ni gestió de residus, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.

Text

Tipus

1
2

T

[C]

[D]

[E]

[F]

superfície

llarg
72,000

alçada
3,500

unitats

15,000
12,000

2,500
2,500

4,000
4,000
3,000

Parets de tancament de perimetre

3

20,000
20,000

4
5
6

Parets interiors

7
9

Mitgeres

55,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
03

E2000001

ut

TOTAL Fórmula

208,000 C#*D#*E#*F#

208,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

304,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

TOTAL Fórmula

252,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
150,000 C#*D#*E#*F#
120,000 C#*D#*E#*F#
165,000 C#*D#*E#*F#
727,000

PRESSUPOST ENDERROC CARRER DELS CORRALS
GESTIÓ DE RESIDUS

Gestio de residus segons estudi de projecte, inclou classificació a peu d'obra de residus de construcció, o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, transport dintre de l´obra fins
zona de càrrega, càrrega i transport a abocador i canon de deposició.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

Pressupost

PROJECTE D´ENDERROC DE 4 VIVENDES AL CARRER DELS CORRALS DE SON DEL PI.

PRESSUPOST

Data: 29/01/2019

Obra

01

Pressupost ENDERROC CARRER DELS CORRALS

Capítol

01

ENDERROCS

Pàg.:

1

1 K214X8AE1

m2

Enderroc de coberta de bigues de fusta, entarimat tipus sandwith i
acabat pissarra, sense separació, transport ni gestió de residus, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. (P - 3)

9,66

304,800

2.944,37

2 K214X8934

m2

Enderroc de sostre unidireccional de biguetes de formigó armat i
revoltó ceràmic, sense separació, transport ni gestió de residus, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. (P - 2)

12,08

208,000

2.512,64

3 K216X4771

m2

Enderroc de parets de tancament de maó calat de 15 cm de gruix,
inclòs revestiment de pedra i divisòries interiors, sense separació,
transport ni gestió de residus, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (P - 4)

6,84

727,000

4.972,68

TOTAL

Capítol

01.01

10.429,69

Obra

01

Pressupost ENDERROC CARRER DELS CORRALS

Capítol

03

GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2000001

TOTAL

Capítol

ut

Gestio de residus segons estudi de projecte, inclou classificació a peu
d'obra de residus de construcció, o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, transport dintre de
l´obra fins zona de càrrega, càrrega i transport a abocador i canon de
deposició. (P - 1)
01.03

4.993,40

1,000

4.993,40

4.993,40

EUR

Resum de pressupost

PROJECTE D´ENDERROC DE 4 VIVENDES AL CARRER DELS CORRALS DE SON DEL PI.

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/01/2019

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROCS
10.429,69
Capítol

01.03

GESTIÓ DE RESIDUS

Obra

01

Pressupost ENDERROC CARRER DELS CORRALS

4.993,40
15.423,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.423,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ENDERROC CARRER DELS CORRALS
15.423,09
15.423,09

euros

Justificació d'elements

PROJECTE D´ENDERROC DE 4 VIVENDES AL CARRER DELS CORRALS DE SON DEL PI.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:

29/01/2019

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

24,76000

€

A0150000

h

Manobre especialista

21,40000

€

PROJECTE D´ENDERROC DE 4 VIVENDES AL CARRER DELS CORRALS DE SON DEL PI.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:

29/01/2019

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,16000

€

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t.

78,94000

€

C13124A0

h

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20t

91,56000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,74000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,69000

€

PROJECTE D´ENDERROC DE 4 VIVENDES AL CARRER DELS CORRALS DE SON DEL PI.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:

29/01/2019

Pàg.:

3

PARTIDES D'OBRA

€
Rend.: 1,000
4.993,40
Gestio de residus segons estudi de projecte, inclou
classificació a peu d'obra de residus de construcció, o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals, transport dintre de
l´obra fins zona de càrrega, càrrega i transport a
abocador i canon de deposició.
_____________________________________________________________________________________________________________

P-1

E2000001

ut

P-2

K214X8934

m2

Enderroc de sostre unidireccional de biguetes de
formigó armat i revoltó ceràmic, sense separació,
transport ni gestió de residus, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats

12,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,050 /R x

24,76000 =

1,23800

A0150000

h

Manobre especialista

0,050 /R x

21,40000 =

1,07000

Subtotal:

2,30800

2,30800

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050 /R x

17,16000 =

0,85800

C13124A0

h

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20t

0,050 /R x

91,56000 =

4,57800

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,050 /R x

7,69000 =

0,38450

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t.

0,050 /R x

78,94000 =

3,94700

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,76750

12,07550
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

K214X8AE1

m2

Enderroc de coberta de bigues de fusta, entarimat
tipus sandwith i acabat pissarra, sense separació,
transport ni gestió de residus, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

12,07550

Rend.: 1,000

Unitats

9,76750

9,66

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,040 /R x

24,76000 =

0,99040

A0150000

h

Manobre especialista

0,040 /R x

21,40000 =

0,85600

Subtotal:

1,84640

1,84640

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,040 /R x

17,16000 =

0,68640

C13124A0

h

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20t

0,040 /R x

91,56000 =

3,66240

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t.

0,040 /R x

78,94000 =

3,15760

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,040 /R x

7,69000 =

0,30760

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,81400

0,00 %

7,81400
9,66040
0,00000
9,66040

PROJECTE D´ENDERROC DE 4 VIVENDES AL CARRER DELS CORRALS DE SON DEL PI.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:

29/01/2019

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

P-4

K216X4771

m2

Enderroc de parets de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, inclòs revestiment de pedra i divisòries
interiors, sense separació, transport ni gestió de
residus, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats

6,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,030 /R x

24,76000 =

0,74280

A0150000

h

Manobre especialista

0,030 /R x

21,40000 =

0,64200

Subtotal:

1,38480

1,38480

Maquinària
C2001000

h

Martell trencador manual

0,030 /R x

3,74000 =

C13124A0

h

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20t

0,030 /R x

91,56000 =

2,74680

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t.

0,030 /R x

78,94000 =

2,36820

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,030 /R x

7,69000 =

0,23070

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,11220

5,45790

0,00 %

5,45790
6,84270
0,00000
6,84270

PROJECTE D´ENDERROC DE 4 VIVENDES AL CARRER DELS CORRALS DE SON DEL PI.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

15.423,09

6 % Benefici Industrial SOBRE 15.423,09............................................................................

925,39

13 % Despeses Generals SOBRE 15.423,09......................................................................

2.005,00

Subtotal

18.353,48

21 % IVA SOBRE 18.353,48.................................................................................................

3.854,23

€

22.207,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS )
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