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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 01. Identificacions i Objecte del projecte 
Projecte  bà sic i executiu per a la construcció d e la infraestructura de fo naments i in stal·lacions 
necessària pel muntatge i condicionament d’un edifici modular prefabricat tipus B5 150, un mòdul 30 i 
un mòdul 10, a la secció d’institut de Parets del Vallès, situada al Carrer Víctor Català, 8 Parets del 
Vallès 08150.  
 
El promotor del projecte és Ajuntament de Parets del Vallès, amb domicili al C/ Major, 2-4 de Parets 
del Vallès 08150. Actua en col·lab oració amb la Generalitat de C atalunya, Departament 
d’Ensenyament. amb NIF S0811001G. 
La Delegació territorial que ha sol·licitat l’actuació és: Delegació Territorials al Maresme – Vallès 
Oriental amb domicili c/Churruca 90 planta 2ª, 08301 Mataró. 
 | 
L’arquitecte tècnic autor del projecte és en Jaume Corominas Bernis, col·legiat núm. 10846, amb 
NIF 43631011B, amb domicili al carrer Major, 2-4 08150 de Parets del Vallès , tel. 93573 9999 i fax 
935739998 
 
L’Equip de treballs està a més format per: 
Sònia Farrés Torner, Delineant 
 
 
S’adjunta  la fitxa n. 1 relativa als agents del projecte. 
FITXA 01 Agents del projecte 
 
Projecte: 
Títol del 
projecte: 

Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions complementaries per a l’ampliació 
de l’edifici modular a la secció d’institut La Sínia de Parets del Vallès 

Emplaçament: Carrer Victor Català , 8  Parets del Vallès 08150 
Expedient: 1864 
 
Promotor: 
Promotor: Ajuntament de Parets del Vallès NIF: P-0815800 H 
Adreça: Carrer Major Núm. 2-4 
Municipi: Barcelona Codi postal: 08150 
 
Redactor: 
Arquitecte Tècnic: Jaume Corominas Bernis NIF: 43631011 B 
Col·legiat: 10846   C. electrònic:  jaume.corominas@parets.cat Tel. 935739999 
 
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
Arquitecte Tècnic: Jaume Corominas Bernis NIF: 43631011 B 
Adreça: Carrer Major  Núm. 2-4 
Municipi: Parets del Vallès Codi postal: 08150 

 
L’objecte del projecte va dirigit a la in stal·lació provisional d’un mòdul prefabricat, de m anera que 
permeti entrar en funcionament properament ampliant l’edifici existent.  
Per disposar dels espais necessaris que necessita el centre cal la implantació de: 
 
- Un mòdul tipus B5 150, de 150m2 de superfície, format per dues aules, despatx i serveis  
- Un mòdul de 30 m2 de superfície, amb ús de passadís. 
- Un mòdul de 10 m2 de superfície, d’unió de mòduls. 
 
A tal fi es projecta en aquest treball  la construcció dels fonaments i infraestructura necessària per les 
instal·lacions i servei s seguint les pautes donades per l’em presa ALGECO fabricant de ls mòduls 
prefabricats.  
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MD 02. Informació prèvia 
02.01 Antecedents , estat actual 
A fi de sati sfer les necessitats d’escolarització existents al munici pi de Parets del Vallès, el 
Departament d’Ensenyament, fa do s anys, va plantejar la construcció d’un nou Institut amb la 
col·locació de tres mòduls d’aules prefabricades amb la previsió d’instal·lar-ne cinc més. 
 
El solar té una planta trapezoïdal, escapçada en el seu extrem nord-est i arrodonida al nordoest per la 
configuració d’una futura rotonda. Te una superfície total de 3.167 m2 i el seu cantó més llarg (77 m) 
va en paral·lel al carrer Víctor Català, zona que va urbanitzar l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
Els cinc primers mòduls que es van col·locar es situen a la banda nord del solar, alliberant un triangle 
que conformarà l’espai d’arribada. La implantació longitudinal dóna front al carrer Víctor Català, i  
allibera el màxim de solar pel seu us com a pati. 
Quatre d’aquests mòduls estan destinats a aules i el tercer, que es una mica més gran, a les funcions 
administratives, sala de professors i aula polivalent. 
El recorregut entre el nivell del terra de la zona de pati i les aules dels mòduls presenta un desnivell 
d’aproximadament 60 cm que e s resol mitjançant una rampa i una e scala metàl·lica (per ser 
reutilitzada) que compleixen amb els requisits d’accessibilitat. 
 
El solar es troba condicionat i l’edifici compte amb tots els serveis d’aigua, sanejament, llum i telèfon. 
 
02.02 Acords de la visita prèvia 
S’ha acordat que el mòdul a instal·lar seria tipus B5 150 ALGECO. 
No cal ampliació de la potència elèctrica contractada. 
Caldrà desplaçar la font que hi ha al pati. 
A la vista de la saturació de la canaleta del telecomunicacions se’n col·locarà una segona. 
Es tancarà l’accés a l’espai que queda entre la tanca del carrer Víctor Català i els mòduls. 
 
MD 03. Descripció i justificació de la proposta 
El present projecte contempla les obres de i nfrastructura de recolzament d’un mòduls prefabricats 
destinats a aules, passadís i d’unió, per a la seva posterior col·locació (que no es objecte d’aquest 
projecte). Amb una supe rfície total con struïda de 190 m2. més la rampa de sortida de 45 ,50 m2. 
També es preveu portar les connexions de les diferents instal·lacions fins al nou mòdul d’aules. 
 
Seguint l’esquema previst, el nou mòdul es col·locarà a continuació dels existents. Tenint en compte 
la maniobra que ha de realitzar el camió de transport i la grua que col·loca el mòdul així com 
l’accessibilitat de futures implantacions de nous elements, el mòdul que es col·locarà és el del costat 
de la tanca. 
 
MD 04. Compliment de normativa i dels requeriments bàsics del CTE 
Les solucions adoptades en el proje cte tenen com objectiu que la infra structura dels mòduls 
prefabricats disposin de les presta cions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que 
estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de l’edificació. 
 
En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat 1.3 de l'annex 
del Codi Tècnic de l'Edificació, e s fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la 
construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta 
memòria. 
 
MD 05. Dades referents a la contractació de subministrament i serveis 
En l’actualitat el centre disposa dels serveis d’aigua, electricitat i xarxa d’evacuació. 
La potencia contractada actualment és de 55 kw. No s’ampliarà la potència existent. 
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MD 06. Resum de cracterísques econòmiques 
 El pressupost d’execució material de la infraestructura pels mòduls prefabricats és de 18.947,79€, 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
Els capítols corresponents a la Memòria constructiva d’edificació, MCe, amb la corresponent clau 
d’identificació, són: 
 
MC 00  Antecedents, preexistències, replantejament i definició geomètrica 
MC 01  Enderrocs. Gestió de residus. 
MC 03  Fonamentació i sistemes de contenció 
MC 11  Sanejament, clavegueram i drenatge 
MC 12  Xarxa d’aigua freda, aigua calenta sanitària i vapor 
MC 13 Electricitat i enllumenat 
MC 16  Instal·lacions àudio – visuals i de dades, i de control centralitzat 
MC 24  Varis 
 
Donades les característiques del projecte la present  memòria fa referència únicament als capítols 
en els que s‘intervé. 
 
MC 00. Antecedents, preexistències,replantejament 
 El centre on s’intervé, es troba situat al Carrer Víctor Català , s/n de Parets del Vallès, 08150. 
 
El  solar on s’ubicarà el mòdul prefabricat es troba urbanitzat i l’edifici compte amb tots els serveis 
d’aigua, sanejament, llum i telèfon. 
L’escala d’accés  al pati és metàl·lica i caldrà el seu desmuntatge i trasllat per ser reutilitzada. 
També s’haurà de desplaçar la font del pati. 
 
El replanteig dels nous mòduls, es regirà per l’alineació de mòdul al mòduls existents seguint 
l’esquema longitudinal previst. 
 
MC 01. Enderrocs. Gestió de residus 
En el lloc d’intervenció no hi ha elements a enderrocar.  
 
Els residus que es generaran, seran únicament els propis de la construcció de l’edifici i aquells que 
no es puguin reciclar a l’obra es traslladaran al dipòsit de residus autoritzat que es trobi més pròxim. 
Seran d’escassa quantia i predominarà els movim ents de terres, tot i que la majoria es preveu 
reutilitzar-les a l’obra. 
 
El dipòsit controlat de runes més pròxim a l’obra és el: 
 
Dipòsit controlat de Llinars del Vallès E-680.99 
Carretera de Cardadeu a Dosrius, pk 6 
08450  Llinars del Vallès 
 
 
 
MC 03. Fonamentació i sistemes de contenció 
Els mòduls prefabricats es col·locaran elevats sobre mur perimetral de tres filades de bloc de 
formigó com a mínim i retícula de pilars de  bloc de formigó formant una cambra sanitària ventilada i 
quedant aïllats del terreny natural. 
 
El sistema de fonamentació serà a base de sabat es aïllades pels petits pilars de 90x90x60 cm. i 
sabata correguda perimetral de 60x60 cm. El formigó utilitzat serà tipus HA-25/P/20/IIa, de 
resistència característica 25 N/mm2 de consistència plàstica i grandària màxima de l’àrid de 20 mm. 
 
Normes que afecten a la fonamentació; 
 
ACCIONS 
Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considera t, com accions característiques, les establertes en 
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les normes CTE-DB-SE-AE, i  NCSE-02. 
 
TERRENY 
Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les empentes produïdes per aquest 
sobre els fonaments, s’ha seguit l’especificat en l’estudi geotècnic i en la norma CTE-SE-C. 
 
CIMENT 
Els ciments que s’empraran en l’execució dels element s estructurals compliran l’especificat en la 
"Instrucción para la recepción de cementos RC-97". 
 
FORMIGÓ 
El disseny i el càlcul de la fonamentació (i/o l’estructura) s’ajusten en tot moment a l’establert en les 
normes EHE-98 i EFHE-02, i la seva construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat en ambdues 
normes. 
 
MC 11.  Sanejament, clavegueram i drenatge 
El projecte contempla la connexió a la xarxa municipal de clavegueram.  
 
Les canalitzacions de clavegueram seran de tub de polipropilè de baixa pressió, tan per criteris 
mediambientals com per la seva durabilitat i per la facilitat del seu muntatge. 
Les conduccions horitzontals seran de polipropilè  de baixa pressió, amb un pendent mínim d’2%, i 
un diàmetre de 110mm i 200 mm.  
Les unions es segellaran amb coles sintètiques impermeables i de gran adherència. 
 
 
MC 12. Xarxa aigua freda, aigua calenta sanitària 
El projecte només contempla la connexió a la xa rxa general de les instal·lacions d’aigua sanitària 
que ja porta incorporat el mòdul prefabricat. 
 
S’alimentarà el mòdul amb tub de PE-32 dins de rasa i amb entrada al mòdul amb una vàlvula 
antiretorn. 
La derivació individual per a cada mòdul es realit zarà mitjançant tub de polietilè diam. 25mm. La 
instal.lació discorrerà per la cambra que forma el forjat sanitari. 
 
 
MC 13. Electricitat i il·luminació 
 
13.01 Xarxa elèctrica 
El projecte contempla la connexió de la instal·l ació elèctrica que ja porten incorporats els mòduls 
prefabricats al subministrament elèctric  adequar-ne la potència de contractació. 
 
Previsió de potència  : 145m2/mòdul x 60 w/m2 x 1 mòduls = 8.700W 
La Potència de contractació: No s’ampliarà la potència existent de 55 kW. 
 
L’esquema de la instal·lació respon a la col·lo cació d’un magnetotèrmic trifàsic de 16A  i un 
diferencial de 40 A / 300mA al quadre existent  que protegirà la nova línia de  5x6 mm2 . 

 
13.02 Xarxa de terres 
La instal·lació elèctrica, es connectarà al circuit de terra, constituït per un anell perimetral amb cable 
de coure nu de 50 mm2 de secció, directament enterra t en el terreny natural i unit a varies piques 
d’acer-coure de 2 metres de longitud, clavades en el terreny natural.  
 
La resistència total de presa a terra de xarxa no se rà superior a 37 oms, per tant la tensió de 
contacte, en cas d’una corrent de defecte, serà infe rior a 34 volts, ja que s’utilitzen interruptors 
diferencials de sensibilitat 30 i 300 mA. 
 
En cas de que l’amidament de la resistència a terra  superi aquest valor, es col·locaran tantes 
piques com siguin necessàries per a  que la resistència a terra sigui inferior a 37 oms.  
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De la presa de terra es derivarà el Quadre General de Distribució, a través d’una arqueta registrable 
amb el corresponent pont metàl·lic per a la comprovació de la resistència a terra.  
 
Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s’hi arribarà amb un conductor de coure 
d’igual secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la 
meitat per a les seccions dels conductors actius superiors a 16 mm2. 
L’aïllament exterior del cable de protecció serà, en general, de color verd-groc.  
A la xarxa de terres equipotencials es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i 
maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es realitzaran o 
bé amb terminal cargolades o bé amb una soldadura aluminotèrmica.  
 
Els equips d’enllumenat d’emergència no es connecta ran al circuit de terres si aquests aparells són 
de classe II sense part metàl·lica alguna accessible. En cas contrari, hauran de connectar-se les 
parts metàl·liques dels mateixos al circuit de terra.  
 
Els conductors de posada a terra han de tenir un cont acte elèctric perfecte, tant en les parts 
metàl·liques que es desitgen posar a terra com en l’elèctrode.  
 
No s’interrompran els circuits de terra a seccionador s, fusibles, interruptors manuals o automàtics, 
etc.  
 
MC 16. Instal·lació audiovisuals i de dades, i de control centralitzat 
Des del RACK existent  i dins de canalització soterrada amb tub corrugat de Ø40 i fins el nou mòdul 
circularan dos conductors  de 4 parells UTP cat 6. 
Es disposen dues canalitzacions més de Ø40 soterrades per a futures ampliacions de la instal·lació. 
També s’amplia la canalització de sortida de RACK amb una altra canal de 160x 60 mm ja que 
l’actual es troba saturada. 
 
MC 24. Varis 
El mòdul d’unió ve dotat de finestra a una banda i de porta a l’altra. Tindrà funció de sortida 
d’emergència. La sortida d’aquesta porta es farà per una rampa de formigó, amb acabat rugós per 
evitar el lliscament, per tal d’evitar barreres arquitectòniques amb barana d’acer galvanitzat de 110 
cm d’alçada.  
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ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
ME 01. Estudi de l’organització i del desenvolupament de les obres 
El solar on s’ubicarà el nou mòdul prefabricat objecte d’aquest projecte, actualment està ocupat 
per sis mòduls col·locats anteriorment, l’àmbit on s’han  d’emplaçar els nous mòduls, es troba 
condicionat per ús de pati. 
 
Les obres començaran amb el desm untatge i des plaçament de les escal es metàl·liques de 
sortida al pati i la font, pe r continuar amb l’esbrossada i sanejament de la base on s’ubicaran 
els mòdul, es realitzaran les obertures de le s rases de fo namentació, i d e les rases per les 
conduccions de se rveis. Tant la con nexió d’evacuació d’aigües com la de subministrament 
d’aigua, es connectarà a les xarxa general. 
 
Una vegada feta la fonamentació es procedirà a aixecar les tres filades i les pilarets de bloc de 
formigó sobre la que s’assenta el mòdul prefabricat i el reomplert de la rampa de sortida des del 
passadís. 
 
Un cop col·locats els mòduls es tornarà a col·locar l’escala metàl·lica.  
 
 
ME 2. Termini d’execució 
Per les característiques de les obres a executar es p reveu un temps d’execució de les 
infraestructures objecte d’aquest projecte d’un mes, 19 dies laborables més 10 dies laborables 
addicionals per al muntatge dels mòduls que, de fet, no són objecte d’aquest projecte, excepte 
en l’estudi de seguretat i salut que es refereix tant a d’infra estructura com al muntatge dels 
mòduls. 
 
Es preveu que les obres es duran a terme durant els mesos d’agost i setembre amb la previsió 
d’inici de les obres  el  25 d’agost de 2015. 
 
ME-03 Pla de treball 
Les obres d’execució de poca e nvergadura, es duran a terme seg uint una pla nificació 
pràcticament lineal: 
 
Treballs previs, retirada d’elements  i mobilització 1 dies 
Replanteig 1 dia 
Moviments de terres, excavació de rases i pous de fonamentació 3 dies. 
Armadures per rases i pous i formigonat 2 dies. 
Parets perimetrals  4 dies 
Instal·lacions i ampli ació de l es infraestructures dels serveis existents, aigua, electricitat, 
sanejament i telecomunicacions 3 dies. 
Repassos reposicions i acabats 3 dies. 
Col·locació de barana i refinament d’acabats posteriors al muntatge dels mòduls 2 dies 
 
ME-04 Expropiacions i serveis afectats 
L’actuació  no implica cap expropiació de sòl ni afecta cap servei urbà. 
 
ME-05 Manteniment de les obres projectades 
S’ha de preveure els m anteniments normals de les obres i elements de tancaments tant 
exteriors com interiors que es puguin malmetre per l’ús. 
 



 
 

CN  COMPLIMENT DE NORMATIVA 
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CN-01 COMPLIMENT DEL CODI TÈ CNIC DE EDIFICACIÓ. REQUISITS 
BÀSICS DE SEGURETAT I HABITABILITAT 
 
S'estableixen les prestacions de la infraestructura objecte del projecte per requisits bàsics, en 
relació a les exigències bàsiques del CTE. S'indiquen específicament les acordades entre 
promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat corresponents a la infraestructura projectada es 
satisfan a través del compliment del Codi Tècnic d'Edificació, que conté les exigències bàsiques 
que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 
Aquest compliment del CTE es fa a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen 
la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. 
 
S REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT (CTE)  
 
SE SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
El projecte d’infraestructura preveu la construcció de la fonamentació dels mòduls, i s’adopten els 
valors i paràmetres especificats per el fabricant per tal de garantir les exigències de resistència i 
estabilitat i l’exigència d’aptitud de servei. 
 
 
SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
El projecte contempla el compliment de les Exigències Bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi, SI, 
que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, de la infraestructura d’accessos als mòduls 
prefabricats, i no és objecte de projecte el propi mòdul prefabricat. 
Per la satisfacció de les Exigències Bàsiques i  la superació les nivells mínims de qualitat propis 
dels requisits bàsics de seguretat en cas d’incendi, enfront al risc de que els usuaris pateixin danys 
derivats d’un incendi d’origen accidental, es segueixen els procediments i paràmetres objectius 
especificats en el Document Bàsic, DB SI, de Seguretat en cas d’incendi, per a l’ús de l’edifici 
projectat. 
L’ús previst en l’edifici és de centre docent en planta baixa sobre rasant. 
 
SI 1 Propagació interior 
No s’intervé. 
 
SI 2 Propagació exterior 
No s’intervé. 
 
SI 3 Evacuació dels ocupants 
Càlcul d’ocupació 
El càlcul de l’ocupació prevista en el mòdul prefabricat per tal de dimensionar la infraestructura de 
rampes i escales d’evacuació  per a cadascun dels usos corresponents s’ha efectuat adoptant els 
valors de densitat d’ocupació de la taula 2.1 i aplicats a la superfície útil de cada zona: 
 
Les condicions dels elements d’evacuació de l’edifici compleixen els requisits de l’apartat 3 del DB 
SI i les condicions de seguretat d’utilització del DB SU. 
La sortida del mòdul prefabricat es realitza sortint directament a l’espai exterior segur a través de 
l’escala o rampa d’accés prevista, salvant un desnivell de 60cm. 
 

Ús previst Zona, tipus d'activitat
Densitat d'ocupació       
(m² sup util/persona)

Sup. Útil Ocupació

Docent Aula secundària 1,50 m²/pers 60,00 m² 45 pers.
Despatx 10 m²/pers 10,00 m² 1 pers.
Passadís 17,70 m²
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El dimensionament dels elements d’evacuació s’ha realitzat segons la taula 4.1 del DB SI, les 
condicions del DB de seguretat d’utilització i el Codi d’accessibilitat de Catalunya aprovat pel 
Decret 135/1995. 
 

Element situació
Dimensiona

ment
persones dimensió valor mínim

valor 
adoptat

Porta despatx PB A ≥ P/200 1pers. 0,01m 0,80m 0,80m
Porta aula PB A ≥ P/200 41pers. 0,21m 0,80m 0,80m
Rampa / escala Sortida mòdul A ≥ P/200 82pers. 0,41m 1,00m 2f x 0,80
 
 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
No s’intervé. 
 
SI 5 Intervenció dels bombers 
El projecte d’infraestructura no altera les condicions d’accessibilitat al recinte. 
 
SI 6 Resistència estructural a l'incendi 
No s’intervé. 
 
 
SU SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
SU 1 Seguretat davant el risc de caigudes 
 
El projecte preveu la limitació del risc de que els usuaris pateixin caigudes, per la qual cosa els 
terres seran els adequats per  afavorir que les persones no llisquin o es dificulti la seva mobilitat, 
es limita el risc de caigudes en forats, en canvis de nivell i el escales i rampes, i es facilita la neteja 
d’envidraments exteriors en condicions de seguretat, seguint les condicions del DB SU-1 del CTE. 
 
La resistència al lliscament de les rampes i escales d’accés serà de classe 3, Rd > 45, d’acord amb 
la taula 1.1 del DB SU-1.  
Pel que fa a les discontinuïtats del paviment, no presentarà imperfeccions o irregularitats que 
suposin una diferència de nivell de més de 6mm. En cas de desnivells que no excedeixin a 50mm 
(no previstos en el projecte) es resoldran amb una pendent que no excedeixi el 25%. En les zones  
per a circulació de persones el terra no presentarà perforacions ni forats per els quals pugui 
introduir-s’hi una esfera de 15mm de diàmetre. No existeix la presència de cap graó aïllat. 
 
Les baranes i escales estaran protegides amb una barana de 1100mm d’altura. Disposaran de dos 
passamans, un a la part superior de la barana i l’altre a una altura compresa entre 650-750mm del 
terra. Les baranes no serà fàcilment escalables pels nens, i no existiran punts de recolzament en 
una altura compresa entre 200mm i 700mm sobra la línia d’inclinació de la rampa o escala. Les 
obertures entre barrots tindran una separació com a màxima 100mm de diàmetre. 
 
Les baranes compliran amb les característiques de les barreres de protecció exigides en el DB SE-
AE, secció 3.2.1, segons una categoria d’ús C3, i es considera una empenta horitzontal a la part 
superior de 1,6kN/m. 
 
Les escales d’ús general de tram recte han estat dissenyades segons els paràmetres continguts 
en el DB SU-3, considerant una amplada de petjada de 3000mm i una contrapetja d’altura superior 
a 130mm, i les condicions de l’apartat d’Escales d’ús general, del DB SU. 
 
 
SU 2 Seguretat enfront el risc d’impactes o enganxades. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 
practicables de l'edifici complint el DB SU 2. 
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Per evitar l’impacta amb elements fixes, l’altura lliure de pas en les zones de circulació és superior 
a 2100mm, i els llindars de les portes tenen una alçada lliure superior als 2000mm. Els elements 
fixos de les façanes que sobresurten estan per sobre els 2200mm. No hi ha elements sortints a les 
parets de les zones de circulació, ni tampoc risc d’impactes per elements volants amb altura 
inferior a 2000mm. 
 
Per evitar l’impacta amb elements practicables, les portes en zones de pas no envaeixen el 
passadís amb el seu escombratge. 
 
SU 3 Seguretat enfront al risc d’immobilització en recintes tancats 
No s’intervé. 
 
SU 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. 
No s’intervé. 
 
SU 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació. 
No s’intervé 
 
SU 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, només ho és per a piscines d'ús 
col·lectiu. 
 
SU 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment. 
No s’intervé. 
 
SU 8 Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp. 
No s’intervé. 
 
 
H  REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT (CTE)  
 
HS SALUBRITAT (HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT). 
L’edifici compleix amb el requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, salubritat, que 
consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en condicions 
normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc de que els edificis es deteriorin i de 
que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques 
del projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Per tal de satisfer aquest objectiu, l’edifici es projecta, construirà, mantindrà i utilitzarà de tal forma que 
es compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen, per això s’han seguit els paràmetres 
objectius i procediments el compliment dels quals assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i 
la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de salubritat que en els 
Documents Bàsics, DB HS Salubritat, s’especifiquen. 
 
HS1 Protecció enfront  la humitat 
No s’intervé 
 
HS2 Recollida i evacuació de residus 
No s’intervé 
 
HS3 Qualitat de l'aire interior 
No s’intervé 
 
HS 4 Subministra d'aigua 
L’edifici disposa de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta 
per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense 
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alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin 
contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Per a la satisfacció d’aquesta exigència bàsica i  la superació dels nivells mínims de qualitat propis 
dels requisits bàsics d’habitabilitat, es segueixen els procediments,  paràmetres objectius i 
condicions de disseny especificats en el Document Bàsic, DB HS, salubritat, secció 4, subministra 
d’aigua. 
Per a la justificació de solució, càlculs i característiques de la instal·lació veure la memòria 
constructiva del projecte, capítol 6.02, aigua. 
 
 
HS 5 Evacuació d'aigües 
L’edifici disposa de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ell de forma 
independent amb les precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius. 
Per a la satisfacció d’aquesta exigència bàsica i  la superació dels nivells mínims de qualitat propis 
dels requisits bàsics d’habitabilitat, es segueixen els procediments,  paràmetres objectius i 
condicions de disseny especificats en el Document Bàsic, DB HS, salubritat, secció 5, evacuació 
d’aigües. 
Per a la justificació de solució, càlculs i característiques de la instal·lació veure la memòria 
constructiva del projecte, capítol 6.01, sanejament. 
 
 
HR PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL.  
No s’intervé 
 
 
HE ESTALVI D’ENERGIA 
No s’intervé 
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CN-02 COMPLIMENT D’ALTRES NORM ATIVES D’APLICACIÓ. REQUISITS 
BÀSICS DE FUNCIONALITAT 
 
 
3.1  Codi d'accessibilitat i seguretat d'utilització (DB SU)  
 
La infraestructura d’accessos prevista en el projecte compleix amb els requisits del Decret 
135/1995 , de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de la accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC 28.04.95), i 
l’edifici disposa d’un itinerari adaptat des de l’exterior amb l’accés a la porta que dona directament 
a l’exterior. La rampa, prevista per a l’ús d’usuaris amb cadira de rodes,  no tindrà cantons lliures i 
una amplada superior a 1200mm, i un pendent màxim de 8%. 
 
El decret 135/1995 és d'àmbit autonòmic i anterior al CTE. Ambdós regulen simultàniament 
aspectes relatius a l'accessibilitat en els edificis de nova construcció. Amb la finalitat de complir 
amb les condicions del Codi d'accessibilitat i el requisit de Seguretat d’utilització del CTE 
s'apliquen aquells paràmetres més restrictius. 
 
Els pendents de les rampes previstes són del 8%, segons el disposat en el DB SU del CTE, per a 
rampes previstes per a usuaris en cadires de rodes.  
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AMIDAMENTS Data: 22/07/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST F13010B

Capítol 09  EQUIPAMENTS

Subcapítol 01  FONT

1 FQ31D2W2 u Recol·locació de font exterior provinent de recuperació de la pròpia obra, ancorada amb dau de formigó i recol·locació
de reixa de desguàs davantera. S'inclou la excavació de la rasa pertinent, així com la connexió a la xarxa d'aigua
potable, així com tots els elements, materials i mecanismes necessaris per deixar el conjunt correctament acabat i en
funcionament segons especificacions de projecte, detalls de plànols i indicacions de la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 REINSTAL·LACIÓ DE FONT EXISTENT C Unitats Total

2 1,000 1,000

3 Subtotal S 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST F13010B

Capítol 09  EQUIPAMENTS

Subcapítol 02  PAPERERES

1 FQ2210W2 u Recol·locació de paperera mural existent en nova ubicació dins de la mateixa obra amb fixacions mecàniques. S'inclou
tots els elements, materials i mecanismes necessaris per deixar el conjunt correctament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 RECOL·LOCACIÓ PAPERERA MURAL EXISTENT C Unitats

2 1,000 1,000

3 Subtotal S 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST F13010B

Capítol 09  EQUIPAMENTS

Subcapítol 03  ARBRAT

1 ZS707701 U Extracció de Populus Sp (pollancre) de port mitjà amb mitjans mecànics, inclòs soca. S'inclou transport, a abocador
controlat de residus  verds, cànon i taxes d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST F13010B

Capítol 09  EQUIPAMENTS

Subcapítol 04  TANCA

1 H6AZ54A1 u Trasllat de porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca mòbil de malla metàl·lica.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 00 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

Subcapítol 00 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 K21B30W5 u Desmuntatge d'escala metàl·lica de dimensions aproximades 340x245 cm,
amb mitjans manuals i mecànics i acopi en la pròpia obra per a la seva
posterior reutilització. S'inclou la gestió dels residus resultants, així com
tots els elements, materials i mecanismes necessaris per deixar el conjunt
correctament acabat. (P - 45)

213,27 1,000 213,27

2 FQ2210W1 u Desmuntatge de paperera mural amb mitjans manuals i acopi dins de la
mateixa obra per a la seva reutilització. S'inclou tots els elements,
materials i mecanismes necessaris per deixar el conjunt correctament
acabat. (P - 38)

17,11 1,000 17,11

3 FQ31D2W1 u Desmuntatge i recuperació de font exterior existent, amb mitjans manuals i
mecànics, i acopi dins de la mateixa obra per a la seva reutilització.
S'inclou la desconnexió de la xarxa d'aigua potable, l'anul·lació del tram de
la xarxa d'evacuació, així com tots els elements, materials i mecanismes
necessaris per deixar el conjunt correctament acabat segons
especificacions de la direcció facultativa. (P - 40)

168,94 1,000 168,94

TOTAL Subcapítol 01.00.00 399,32

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 ENDERROCS

1 K21482W1 u Formació de forat de dimensions 60x60 cm en estructura de bloc de morter
de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. S'inclou els talls amb disc de carborúndum, així com tots els
elements, materials i mecanismes necessaris per deixar el conjunt
correctament acabat segons especificacions de projecte, detalls de plànols
i indicacions de la direcció facultativa. (P - 43)

51,08 2,000 102,16

TOTAL Subcapítol 01.01.01 102,16

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 2)

6,50 40,658 264,28

2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 3)

7,28 14,400 104,83

3 E22527W1 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents
de la mateixa obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PN (P - 4)

14,18 14,400 204,19

TOTAL Subcapítol 01.01.02 573,30

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 02 FONAMENTS

Subcapítol 01 RASES I POUS

EUR
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1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 8)

10,25 61,460 629,97

2 E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
6)

71,70 34,512 2.474,51

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,15 958,560 1.102,34

TOTAL Subcapítol 01.02.01 4.206,82

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 03 ESTRUCTURES

Subcapítol 01 ESTRUCTURES DE BLOC DE MORTER DE CIMENT

1 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure
cèrcols ni llindes (P - 1)

36,42 54,600 1.988,53

TOTAL Subcapítol 01.03.01 1.988,53

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 03 ESTRUCTURES

Subcapítol 02 ESTRUCTURES D'ACER

1 E442502W u Subministrament i col·locació de platines de 200x200x10 mm i 4 perns
amb potes de diàmetre 12 mm soldats a elles, amb una capa d'imprimació
antioxidant, traballat a taller i col·locat a l'obra, aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris per deixar el conjunt correctament
acabat. (P - 9)

34,56 8,000 276,48

TOTAL Subcapítol 01.03.02 276,48

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 04 PAVIMENTS

Subcapítol 01 SUBBASES

1 E92120W1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM amb safata vibrant de placa de 60 cm. (P - 10)

58,40 19,800 1.156,32

TOTAL Subcapítol 01.04.01 1.156,32

Obra 01 Pressupost F13010B

EUR
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Capítol 04 PAVIMENTS

Subcapítol 02 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

1 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 13)

2,29 49,500 113,36

2 E9G2G762 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de
quars color gris, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, col·locat des de camió, estesa i vibratge
manual i remolinat mecànic (P - 11)

16,88 49,500 835,56

3 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó (P - 12) 2,32 49,500 114,84

TOTAL Subcapítol 01.04.02 1.063,76

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Subcapítol 01 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 F6A1Z10B u Porta d'una fulla batent de 1,2x2,0 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada (P - 36)

356,13 1,000 356,13

TOTAL Subcapítol 01.05.01 356,13

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 06 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Subcapítol 01 REIXES

1 EEK71KW1 u Subministrament i col·locació de registre practicable format per marc d'acer
galvanitzat fixat mecànicament a l'obra; fulla batent amb planxa d'acer
galvanitzat amb perforacions per a la correcta ventilació, la qual disposa de
pany i clau que permet el tancament per l'exterior; i xarneres d'acer
galvanitazt; per a unes dimensions aproximades de buit d'obra de 60x60
cm. El registre estarà acabat en la seva totalitat, pintat de color blanc
RAL9010 o similar a escollir per la direcció facultativa. (P - 19)

75,17 6,000 451,02

TOTAL Subcapítol 01.06.01 451,02

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 07 ESCALA METÀL·LICA

Subcapítol 01 ESCALA METÀL·LICA EXISTENT

1 K21B30W2 u Reforç d'escala metàl·lica existent de dimensions aproximades 340x245
cm, amb perfils d'acer laminats en calent col·locats amb soldadura per a
formació de corretges, suplement per a rigiditzadors, etc., per deixar
l'escala completament reforçada per a l'ús destinat. S'inclou la col·locació
de l'escala en la nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics, la fixació
mecànica amb els fonaments, així com també s'inclou el decapat de la
totalitat de la pintura, aplicació de dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat a l'esmalt sintètic (color a escollir per la direcció
facultativa), i tots els elements, materials i mecanismes necessaris per
deixar el conjunt correctament acabat segons especificacions de projecte,

1.068,24 1,000 1.068,24

EUR
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detalls de plànols i indicacions de la direcció facultativa. (P - 44)

TOTAL Subcapítol 01.07.01 1.068,24

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ

1 ED3F34A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat penjat i connectat a
la xarxa d'evacuació. (P - 15)

46,11 1,000 46,11

2 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i
4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat (P - 14)

50,72 2,000 101,44

3 EDD15625 m Paret per a pou quadrat de dimensions 40x40 cm, de 15 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 (P - 18)

193,59 1,200 232,31

4 ED7FR211 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 17)

22,88 4,000 91,52

5 ED7FQ411 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 16)

36,52 26,000 949,52

6 XPAFSWZ1 Pa Partida alçada a justificar en concepte de connexió de la xarxa de
sanejament del mòdul prefabricat a la xarxa d'evacuació existent. S'inclou
la excavació i enderroc dels elements necessaris, formació de connexió
entre la xarxa general i la procedent del mòdul per mitjà d'arqueta o amb
accessoris homologats, modificació i adequació de l'arqueta existent per a
la correcta connexió del conjunt, excavacions i rebliment i compactació de
les terres, així com també s'inclou tots els elements, materials i
mecanismes necessaris per deixar el conjunt correctament acabat segons
especificacions de projecte, detalls de plànol i indicacions de la direcció
facultativa. (P - 46)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Subcapítol 01.08.01 1.820,90

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P
- 37)

1,33 60,000 79,80

2 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 20)

18,44 1,000 18,44

3 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 21)

20,20 12,000 242,40

4 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 24)

2,04 12,000 24,48

5 EN812687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 33)

16,24 1,000 16,24

6 PA000X10B u Partida alçada a justificar de connexió  de mòdul a la xarxa general  (P - 0) 55,00 1,000 55,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.08.02 436,36

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra (P - 27)

10,24 55,000 563,20

2 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 30)

24,09 2,000 48,18

3 EGD2212D u Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 31)

51,47 2,000 102,94

4 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 32)

27,84 2,000 55,68

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P
- 37)

1,33 60,000 79,80

6 EG415AJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 28)

53,21 1,000 53,21

7 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 29)

116,58 1,000 116,58

8 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 26)

6,52 55,000 358,60

9 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat (P - 23)

3,44 55,000 189,20

10 XPAUZ10B Pa Partida alçada a justificar en concepte de realització i aprovació del
projecte de legalització de la instal·lació elèctrica, incloent la inspecció de
ECA/ICIT i la resolució d'incidències, fins a l'obtenció de l'acta favorable
sense incidències. (P - 47)

900,00 1,000 900,00

TOTAL Subcapítol 01.08.03 2.467,39

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 08 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 04 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P
- 37)

1,33 60,000 79,80

2 EG222A15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort (P - 22)

1,27 118,800 150,88

3 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal (P - 34)

1,26 65,000 81,90

EUR
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4 EG2AMOD1 m Canal PC + ABS sense halògens per a distribució elèctrica , de150x60
mm, amb tapa (P - 25)

26,37 2,000 52,74

5 PA000001 u Partida alçada de grimpat de punt de veu dades. Inclou connector RJ45 (P
- 0)

24,00 4,000 96,00

TOTAL Subcapítol 01.08.04 461,32

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 01 FONT

1 FQ31D2W2 u Recol·locació de font exterior provinent de recuperació de la pròpia obra,
ancorada amb dau de formigó i recol·locació de reixa de desguàs
davantera. S'inclou la excavació de la rasa pertinent, així com la connexió
a la xarxa d'aigua potable, així com tots els elements, materials i
mecanismes necessaris per deixar el conjunt correctament acabat i en
funcionament segons especificacions de projecte, detalls de plànols i
indicacions de la direcció facultativa. (P - 41)

287,14 1,000 287,14

TOTAL Subcapítol 01.09.01 287,14

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 02 PAPERERES

1 FQ2210W2 u Recol·locació de paperera mural existent en nova ubicació dins de la
mateixa obra amb fixacions mecàniques. S'inclou tots els elements,
materials i mecanismes necessaris per deixar el conjunt correctament
acabat. (P - 39)

17,11 1,000 17,11

TOTAL Subcapítol 01.09.02 17,11

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 03 ARBRAT

1 ZS707701 U Extracció de Populus Sp (pollancre) de port mitjà amb mitjans mecànics,
inclòs soca. S'inclou transport, a abocador controlat de residus verds,
cànon i taxes d'abocament. (P - 48)

55,00 5,000 275,00

TOTAL Subcapítol 01.09.03 275,00

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 04 TANCA

1 H6AZ54A1 u Trasllat de porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica. (P - 42)

178,85 1,000 178,85

TOTAL Subcapítol 01.09.04 178,85

EUR
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Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol 10 AJUDES DEL RAM DE PALETA

Subcapítol 01 AJUDES DEL RAM DE PALETA

1 EY00I0W1 u Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials, repercusió per el
conjunt de l'obrat. S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega
del material i distribució fins a peu dels treballs.- Realització de forats per
encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats.- Connexionat i
segellat de tots els elements.- Subministrament i col·locació de passatubs
de PVC per pas d'instal·lacions entre fonaments de formigó armat- Neteja
final i retirada de runes i escombraries, etc. (P - 35)

295,64 1,000 295,64

TOTAL Subcapítol 01.10.01 295,64

Obra 01 Pressupost F13010B

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2RGC10B u Partida d'abonament íntegre en concepte de la gestió de residus
d'enderroc i de construcció resultants de la totalitat de l'obra, segons la
fitxa de l'estudi de gestió de residus. Inclou càrrega i transport dels residus
a abocadors i centres de reciclatge amb contenidors i camions, així com
també s'iniclou el pagament dels cànons específics, etc. (P - 5)

1.066,00 1,000 1.066,00

TOTAL Subcapítol 01.GR.GR 1.066,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

18.947,79PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

2.463,2113 % Despeses Generals SOBRE 18.947,79....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 18.947,79....................................................................................................................................1.136,87

Subtotal 22.547,87

21 % IVA SOBRE 22.547,87.................................................................................................................................... 4.735,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 27.282,92€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS )



AN   ANNEXES 
 
 
 

AN-01 Relació de normativa tècnica general aplicable 
AN-02 Control de qualitat dels materials 
AN-03 Estudi bàsic de seguretat i salut 

FT-01 Fitxa del compliment del decret 201/1994 i 161/2006. Reguladors dels 
enderrocs i altres residus de la construcció 

 



PROJECTE PER L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
COMPLEMENTARIES PER A L’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI MODULAR A LA 
SECCIÓ D’INSTITUT LA SÍNIA DE PARETS DEL VALLÈS 
 

 

 

Normativa Tècnica 

 

 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 

 

 

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 

 

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) 
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Normativa Tècnica 

 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

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  
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Normativa Tècnica 

 

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” 

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 
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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 

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  
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Normativa Tècnica 

 

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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Normativa Tècnica 

 

 

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) 



PROJECTE PER L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
COMPLEMENTARIES PER A L’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI MODULAR 
A LA SECCIÓ D’INSTITUT LA SÍNIA DE PARETS DEL VALLÈS 
 

 

 

Normativa Tècnica 

 

Ordenances municipals 

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) 
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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) 

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) 
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REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

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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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 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

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

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) 
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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 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS. 
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Control de Qualitat 

 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i mani pulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les a ccions a adoptar i els crit eris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d ’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteni ment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que l es característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El co ntrol de la d ocumentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que es tableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Oper acions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. As saigs de func ionament de s istemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  
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Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció 
els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instru cció per a l a Recepció de 
Ciments, els Segells de Con trol o Marques d e Qualitat i el Plec de Prescripcio ns 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 3 75/88 de la  

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec d e Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la E HE en el s 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
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- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves d e càrrega i d’altre s 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la  comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
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- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 
reconegut per materials singulars. 

 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segon s la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la cat egoria (categoria I o categ oria 
II) de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morte r amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i de claració de ca pacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc co bert, data del  tractament, 
precaucions en front  a meca nitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafa ment i m oment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 



PROJECTE PER L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
COMPLEMENTARIES PER A L’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI MODULAR A LA 
SECCIÓ D’INSTITUT LA SÍNIA DE PARETS DEL VALLÈS 
 

 

 

Control de Qualitat 

a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trob ades dels diferents elements i, especialment, a la execu ció 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tracta ment de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la sol ució de p rotecció contra incendis aportada, 
justificant de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad 
en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a le s especificacions del projecte que aplicarà el que es 

recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la 
classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 
les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
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- Comprovar instal·lació i traçat de líni es elèctriques, comprovant la seva al ineació i 
subjecció. 

- Verificar la x arxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sp rinklers: 
característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i A STM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubri dad”, en la se cció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i ju stifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
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- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de  variar, 

al menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i conn ectada a la xa rxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distà ncia entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de p rova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no  ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
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e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 
seva sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (e s comprovarà les aixetes, les cisternes i 

el funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justi fica la solució de le s instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 
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Control de Qualitat 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i j ustifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compli ment del “Reglamento Electrotécnico de B aja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i mu ntatges de línies repartidores: secció del cable i m untatge de safates i  

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i me canismes (marca, model i  

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C. S. AMB 
PANNELLS SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 



PROJECTE PER L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
COMPLEMENTARIES PER A L’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI MODULAR A LA 
SECCIÓ D’INSTITUT LA SÍNIA DE PARETS DEL VALLÈS 
 

 

 

Control de Qualitat 

- El projecte defineix i justifica la sol ució de generació de aigua calent sanità ria (ACS) 
amb pannells solars.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
 

Dades de l'obra 
 

Tipus d'obra: INFRAESTRUCTURA DE FONAMENTS I 
INSTAL·LACIONS PER A MÒDULS 
PREFABRICATS  

Emplaçament: CARRER VÍCTOR CATALÀ, 8  
PARETS DEL VALLÈS 08150 

Superfície construïda: 190   m2 + 45 m2 de rampa 

Promotor: AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: JAUME COROMINAS BERNIS 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JAUME COROMINAS BERNIS 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
 

Topografia: La topografia del solar on s’instal·la el mòdul es pràcticament plana 
 

Característiques del terreny: 
resistència cohesió, nivell freàtic 

S’ha calculat la fonamentació per una resistència de 2 kg/cm2 
 

Condicions físiques i d'ús dels 
edificis de l'entorn 

Els mòduls es situen en el pati del centre a continuació dels mòduls 
existents. 
Zona de nova urbanització sense edificis adjacents 

Instal·lacions de serveis públics, tant 
vistes com soterrades: 
 

La zona disposa de tots els serveis públics: aigua, clavegueram, 
electricitat i telèfon. 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) 
i amplada de voreres 

El Carrer Victor Català té una amplada de més de 10,00 
metres, i està pavimentat. 
La densitat de circulació és baixa, donat que es una zona de 
nova urbanització sense continuitat. 

 



PROJECTE PER L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
COMPLEMENTARIES PER A L’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI MODULAR A LA 
SECCIÓ D’INSTITUT LA SÍNIA DE PARETS DEL VALLÈS 
 

 

 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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). 
 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
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- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 

l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió 
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 
 
 

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 
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minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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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 (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
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  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- 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) 
 
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 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
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- 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) 

 
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) 
 
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) 
 
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 
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- Caigudes de pals i antenes 
 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 

controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
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...). 

 
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 xarxes 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 
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- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
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 
 
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) 
 

 
  

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. 
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Llistat de 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 

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMAT IVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre            
 (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

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

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

R. D.  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

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

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 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)

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

R.D. 487/1997 .14 abril                
 (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) 
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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 

D t ít l III l RD
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))
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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 
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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 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
 
Dades de l'obra 
 

Tipus d'obra: INFRAESTRUCTURA DE FONA MENTS I 
INSTAL·LACIONS PER A MÒDULS 
PREFABRICATS B5 150 

Emplaçament: CARRER VÍCTOR CATALÀ, 8  
PARETS DEL VALLÈS 08150 

Superfície construïda: 190   m2 + 45 m2 de rampa 

Promotor: AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS  

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: JAUME COROMINAS BERNIS 

 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JAUME COROMINAS BERNIS 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
 

Topografia: La topografia del solar on s’instal·la el mòdul es pràcticament plana 
 

Característiques del terreny: 
resistència cohesió, nivell freàtic 

No hi ha estudi geotècnic pertinent de la zona d’actuació, però el 
dimensionat de la fonamentació s’ha realitzat amb hipòtesis de baixa 
resistència del terreny. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis 
de l'entorn 

El mòdul es situa en el pati del centre a continuació dels mòduls 
existents. 

 

Instal·lacions de serveis públics, tant 
vistes com soterrades: 

 

La zona disposa de tots els serveis públics: aigua, clavegueram, 
electricitat i telecomunicacions. 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) 
i amplada de voreres 

El Carrer Victor Català té una amplada de més de 10,00 
metres, i està pavimentat. 

La densitat de circulació és baixa, donat que es una zona de 
nova urbanització sense continuitat. 
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 

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

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

Els costos per a la Seguretat i Salut de l’obra estan inclosos dins dels preus unitaris de les partides d’obra a 
executar. 
 

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). 

 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

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

 

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

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

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

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

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
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- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

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

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

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

 

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

 

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

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

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

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

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

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

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat, etc....) 

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

 

Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat, etc....) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat, etc....) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat, etc....) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

 

Estructura 
- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

 

Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat, etc....) 

- 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 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 
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- Sobresforços per postures incorrectes 

 

Subministrament i col·locació de mòduls prefabricats 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat, etc....) 

- Caiguda de la càrrega transportada 

 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 
 

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...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents operacions 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 

- 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 

- 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) 

 

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 

- 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 

 

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) 
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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. 

 
Llistat de normativa de seguretat i salut 
 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE S’HA 
D’APLICAR EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ TEMPORALS O 
MÒBILS 

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

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓCIÓN 

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

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

Ley 31/1995. 8 noviembre            
 (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

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

DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZAZCIÓ, DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

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

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS 
DE TREBALL 

 

R.D. 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) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A 
LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE COMPORTIN 
RISCS, EN PARTICULAR DORS LUMBARS, PER ELS 
TREBALLADORS 

R.D. 487/1997 .14 abril                
 (BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT, RELATIVES A 
LA UTILITZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo               
 (BOE: 12/06/97) 
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DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA 
UTILITZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE 
TREBALL  

 

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)

PROTECCIÓ ALS TREBALLADORS DAVANT RISCS DERIVATS DE 
LA EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL 

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

PROTECCIÓ CONTRA EL RISC ELÈCTRIC R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA MIE-APQ-006. 
EMMAGATZEMATGE DE LÍQUIDS CORROSIUS.  

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

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE DEL TREBALL EN LA 
INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ  

 

 

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 

D t ít l III l RD
ORDENANÇA DEL TREBALL PER LES INDÚSTRIES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA 

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

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL 
TREBALL 

 

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 
 

CASCS NO METÁLICS 

 

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

PROTECTORS AUDITIUS R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
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GUANTS AÏLLANTS D’ELECTRICITAT 

 

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

CALÇAT DE SEGURETAT CONTRA RISCS MECÀNICS 

 

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

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: 

MÀSQUERES AUTOFILTRANTS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
  INSTRUCCIÓNS D'ÚS I MANTENIMENT DE L'EDIFICI 
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  ESTRUCTURA 
 
   FONAMENTS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Fonamentació superficial de sabates contínues de formigó armat 
Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat 
Mur de contenció de bloc de formigó 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Modificació de càrregues 
Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici. Si 
desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre Tècnic 
de Capçalera. 
 
Lesions 
Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es detecten 
a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, etc.). En aquests 
casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions detectades, en 
determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció. 
 
Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves construccions, 
realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar la fonamentació 
de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el 
cas, es podrà exigir la seva reparació. 
 
Els corrents subterranis d’aigua natu ral i le s fuites de con duccions d’aigua o de desgua ssos 
poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonam entació. Aquests 
descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se en 
deterioraments importants a la re sta de l’estructura. Per aqu est motiu, és p rimordial eliminar 
ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsòl.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

 
 
Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

 
 
Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció. 

 
 
 
   ESTRUCTURA VERTICAL 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Parets de càrrega de bloc de formigó lleuger 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Ús 
Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la conservació 
de l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 
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Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements 
estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 
 
Modificacions 
Els elements que forme n part de l’est ructura de l’edifici, parets de càrre ga incloses, no es 
poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la realització 
de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució d’espais interiors. 
 
Lesions 
Durant la vida útil de l’edifici po den aparèixer sí mptomes de lesions a l’ estructura o als 
elements en contacte amb ella. En  general, aquests defectes poden tenir ca ràcter greu. En 
aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions detectades, 
en determini la importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció. 
 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 
 
- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 
- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts, aparició de fissures, esquerdes i escrostonaments 

a les parets de blocs de formigó lleuger. 
 

 
Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

 
 
 
   ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Ús 
En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com és 
el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 
 
Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material de 
base. 
 
Modificacions 
L’estructura té una resistència limitada: ha estat dim ensionada per suportar el propi pes i els 
pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, per 
exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de seguretat. 
 
Lesions 
Amb el pas d el temps és possible que aparegui algun tipus de l esió detectable des de la part 
inferior del sostre. Si ap areix algun dels símptomes següents es recomana que fe u una 
consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 
 
Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 
- Deformacions: desploms a sost res, rajoles del paviment desencaixades, portes o fin estres 
que no ajusten. 
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- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals. 

 
 
 
  INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
 
   XARXA D'EVACUACIÓ 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Claveguerons de PVC 
Claveguerons de polipropilè 
Pericons de fàbrica de maó 
Pericons de formigó 
La xarxa horitzontal està penjada del sostre 
La xarxa horitzontal està soterrada al subsòl 
El sifó de sortida està situat a En arqueta 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels 
aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’e difici, que conne cten amb la xarxa de  
sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la xarxa 
municipal o un altre sistema autoritzat. 
 
Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar conjuntament 
les aigües fecals o n egres i le s aigües pluvials. La tendència és separar la xarxa d' aigües 
pluvials, per una part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es diversifiquen les xarxes dels 
municipis es produiran estalvis importants en depuració d'aigües. 
 
A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Es 
pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns hàbits 
higiènics correctes per part dels usuaris. 
 
La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de deixalles. 
No s’hi poden llençar plàstics, cotó, g omes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, etc. Les 
substàncies i els elements anteriors, per si mate ixos o combinats, poden taponar o, fins i t ot, 
destruir per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus elements, 
produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc. 
 
S'han de revisar a mb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua,  
per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 
 
Per desembussar els conductes no e s poden utilitzar àci ds o p roductes que perjudiquin els 
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal  d'evitar la creació 
d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran aigües 
que continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, un litre d'oli 
mineral contamina 10.000 litres d'aigua. 
 
Qualsevol modificació a l a instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el no rmal 
funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota  la direcció del vostre Tècnic de 
Capçalera. 
 
Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.  
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Especificacions Tècniques 

 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

 
 
Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges de la xarxa horitzontal penjada del sostre. 

 
 
Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovaci ó de 

l'existència d'aigua al sifó. 
 

 
Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons sifònics. 

 
 
Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons sifònics. 

 
 
 
   XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
El subministrament d’aigua sanitària és directe 
Muntants de coure 
Muntants de polipropilè 
Muntants de polietilè d’alta densitat 
La pressió prevista a l'escomesa és de   - kg/cm2 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Responsabilitats 
El manteniment de la inst al·lació a partir del comptador (no només des de la clau de p as de 
l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions situades 
entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de l'immoble o a la 
Comunitat de Propietaris. 
 
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la 
companyia subministradora o de mant eniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no 
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 
 
Precaucions 
Es recomana tancar la clau de pas de l 'habitatge en cas d'absència prolongada. Si l'absència 
ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 
Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips es 
repararan immediatament. 
 
Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa d e posada a terra. És proh ibit 
d’utilitzar les canonades com a elements de cont acte de les instal·lacions elèctriques amb el 
terra. 
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Especificacions Tècniques 

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-les. 
 
En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal d’evitar 
que es geli l’aigua al seu interior. 
 
El correcte funcionament de l a xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més 
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més gran 
per obtenir un rendiment energètic òptim. 
 
A la revisió  general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i  la senyalització de la x arxa 
d’aigua, l’estanquitat de l es unions i els junts, i el correcte funcionament de les cl aus de pas i 
vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.  
 
En cas de re paració, a les canonades no es pot empalma r l’acer galvanitzat amb el coure, ja  
que es produeixen problemes de corrosió dels tubs.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

 
 
Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari. 

 
 
Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua. 

 
 
Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 
 
 
   XARXA D'ELECTRICITAT 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Disposa de xarxa de terra 
La xarxa serveix a un col·legi, un parvulari o un centre maternal 
La presa de terra està situada a Perímetre i en accés a mòdul 
La càrrega total de la instal·lació és : 12,5 Kw 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la d erivació individual, pel qu adre 
general de comandament i protecció i pels circuits de dist ribució interior. Al mateix temps, el 
quadre general de comandament i protecció e stà format per un interruptor de control de 
potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA). 
 
L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. L’ICP 
desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o bé quan 
es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA d el seu circuit no 
es dispara prèviament. 
 
L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per exemple, 
les que es produeixen quan es toca amb el dit un en doll o quan un fil elèctric toca una 
canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és indispensable 
per tal d’evitar accidents. Sempre que es produeix una fuita salta l’interruptor. 
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Cada circuit de distribució interior té assign at un PIA que salta quan el consum del circuit  és 
superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les sobrecàrregues. 
 
Responsabilitats 
El manteniment de la in stal·lació elèctrica a partir del comptador (i no n omés des del quadre 
general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 
 
El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors correspon 
al propietari de l’immoble o a la Comu nitat de Propietaris. Tot i que la instal·la ció elèctrica té 
desgasts molt petits, difícils d’ apreciar, és conve nient fer revisi ons periòdiques per tal de  
comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de le s connexions i de 
l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la canalització de les 
derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, aïllament i tap es de 
registre, i verificar l’absència d’humitat. 
 
La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i e l personal de la 
companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no 
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 
 
Precaucions 
Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està 
prohibit manipular els circuits i el s quadres generals, aquestes operacions han de ser 
efectuades exclusivament per personal especialista. 
 
No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en 
general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir e special cura en les 
instal·lacions de banys i cuines (locals humits). 
 
No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a l a prevista o diversos 
aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels cables 
o dels endolls connectats a un dete rminat punt, s’han de desconnectar. És símptoma que la 
instal·lació està sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre l’aparell. Les clavilles dels 
endolls han d’estar ben cargolades per tal d’evitar que facin espurnes. Les connexions dolentes 
originen escalfaments que poden generar un incendi. 
 
És recomanable tancar l’interruptor de control de potènci a (ICP) de l’habitatge en cas 
d’absència prolongada. Si es deixa el frigor ífic en funcionament, no és possible desconnectar 
l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits interruptors automàtics d’altres 
circuits. 
 
Periòdicament, és recomanable prémer el b otó de prova del diferencial (ID), el q ual ha de 
desconnectar tota la instal ·lació. Si no l a desconnecta, el quadre no ofereix protecció i cald rà 
avisar l’instal·lador. 
 
Per netejar els llum s i les pla ques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la 
instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i detergent. 
L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada any Revisió general, per part d'un instal·lador autoritzat, de la instal·lació elèctrica en 

locals de pública concurrència segons la instrucció complementaria MIE BT 0 42 
del RBT. (Ob.) 
 

 
Cada 2 anys Comprovació de les conn exions de la xarxa de pre sa de terra i  mesura de l a 

seva resistència 
 



PROJECTE PER L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
COMPLEMENTARIES PER A L’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI MODULAR A LA 
SECCIÓ D’INSTITUT LA SÍNIA DE PARETS DEL VALLÈS 
 

 

 

Especificacions Tècniques 

 
Cada 2 anys Inspecció de la  instal·lació elèctrica de col·legis, parvularis o centres maternals 

per part d'una Entitat d'inspe cció i Co ntrol per comprovar les condicions de 
seguretat, manteniment i ús correctes. (Ob.) 
 

 
 
   XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Telefonia bàsica 
Xarxa digital de serveis integrats (RDSI) 
Xarxa de telecomunicacions per cable 
El registre d'enllaç està situat a En armari general del CEIP 
El registre secundari està situat a Accés a mòdul 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  
Ús 
 
El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del manteniment 
de la part de la infrastructura comuna, entesa com a canalitzacions, compresa entre el punt 
d'entrada general de la xarxa o l'imm oble i el r egistre d'accés d'usuari, així com ad optar les 
mesures necessàries per evitar l'a ccés no auto ritzat i la manipul ació incorrecta de la 
infrastructura. 
 
Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador responsable 
de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions per cable han de 
facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de les instal·lacions que 
aquesta efectuï i, amb aque sta finalitat perm etran l'accés a les inst al·lacions i a la 
documentació que els sigui requerida.  
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
A inspeccionar 
Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

 
 
Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

 
 
 
 
 
 



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 41 2 81,316

grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 0 2,1 0

terra vegetal 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0

terres contaminades 170503 0 1,8 0
altres 0 1 0

41 m3 81,316 t 49 m3

no no si

   Superfície construïda 190 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,086 16,318 0,090 17,018

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 6,960 0,041 7,734
formigó 170101 0,036 6,928 0,026 4,949

petris barrejats 170107 0,008 1,493 0,012 2,242
guixos 170802 0,004 0,746 0,010 1,847
altres 0,001 0,190 0,001 0,247

   embalatges 0,004 0,811 0,029 5,420
fustes 170201 0,001 0,229 0,005 0,855

plàstics 170203 0,002 0,300 0,010 1,967
paper i cartró 170904 0,001 0,158 0,012 2,256

metalls 170407 0,001 0,124 0,002 0,342

0,090 17,13 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 2,47 m3 m3 m31 
/ 
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m3

0,38
0,66

4,20
0,73
1,36
1,57

1,85

10,509,47

0,100,09
0,090,54 0,42

0,91
0,12

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,28

22,44

tancaments   acabats 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Víctor Català, 8
PARETS DEL VALLÈS, 08150

Projecte per l'execució de les instal·lacions  de l'edifici modular a la Secció d'institut La Sínia

VALLÈS ORIENTAL

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0

    Pes 

0,77
0,12

0

0

    Volum aparent    Densitat real

0

7,96

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador

48,7896

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc



si
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 48,7896
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 48,7896

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 6,93
Maons, teules i ceràmics 40 6,96
Metalls 2 0,12
Fusta 1 0,23
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 0,30
Paper i cartró 0,5 0,16
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

 Per portar a l'abocador

2 
/ 
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0,00

projecte*

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                                                                          

no especial
especial

no

no
no

0,00 0,00 48,79

si

no
no

0,00 0,00

0,00

0,00
48,79

0,00
0,00 0,00

0,00

no especial

* Dins dels 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

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. 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.

4.-

no especial

inert
inert

R.D. 105/2008

no

no especial

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

5.-

minimització

MINIMITZACIÓ
gestió dins obra

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 ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-
6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

no

tipus de residu

no especial

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

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova



-
-
si

tipus de residu
RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 48,79
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 6,68
Maons, teules i ceràmics 10,44
Petris barrejats 3,03

Metalls 0,46
Fusta 1,15
Vidres inapreciable
Plàstics 2,66
Paper i cartró 3,05
Guixos i altres no especials 2,83

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

3 
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

El pressupost de la gestió de residus és de :

-
100

-

45,40

-

2054,91 243,95

156,61

- 0,00

-

E-680.99
adreça

Dipòsit controlat de Llinars del Va

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
 Instal·lacions de valorització

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

100

439,55

-

-100

100
-
-

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

--
17,31
0,00

0,00
-

Costos*

Classificació       

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

6,92

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          Transport         

*** 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 1000 euros.)

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Matxucadora de petris

2054,91

Casetes d'emmagatzematge

- 100

100
-

200

100,00

100

439,55 526,46

-

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

-

Compactadores

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

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

pressupost

-

- 100

-

100,21

1066,00El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

63,10
91,65El pes dels residus és de :

1.066,00

El volum de residus aparent  és de :

codi del gestor
Carretera de Cardadeu a Dosrius pk, 6



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

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

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.

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

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

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

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

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

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

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

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

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

tècniques

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                                                     Obra nova
plec de condicions
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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 pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.



Total excavació 81,32 tones tones
Total construcció 17,13 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 74,53 tones 11 euros
Residus de construcció * 8,56 tones 11 euros

tones

euros

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

PES TOTAL DELS RESIDUS

120,20euros/ tona

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

819,83

Total fiança 940,03

83
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 L ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

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:

Obra nova

L'Ajuntament d'/de PARETS DEL VALLÈS, 08150

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 :

74,53
8,56

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

50,00

fiança
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