PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER CREAR
UN ESPAI MUSEÍSTIC AL EXTERIOR DE LA TÈRMICA
DE ROCA UMBERT-REF. 1438-ED-22

maig 2022

1. OBJECTE
L’objecte del present plec és instal·lar uns mòduls prefabricats al costat de l’edifici
de la Tèrmica i el Refrescador del recinte de Roca Umbert per oferir un espai d’acollida als
visitants abans d’iniciar l’itinerari museístic.

2. ANTECEDENTS
L’equip de Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha sol·licitat al servei d’Obres i
Projectes redactar el present plec per instal·lar uns mòduls prefabricats a l’espai exterior
de la Tèrmica amb un programa complementari a l’espai interior del Museu.
Al costat oest dels edificis hi ha un espai lliure amb paviment de sauló i 4 arbres i a
continuació l’aparcament del Recinte sobre una de solera de formigó que és on es volen
instal·lar els mòduls.
PROGRAMA:
A. ESPAI PÚBLIC
A.1. Acollida
Accés a l’espai amb armari de guixetes d’autoservei per guardar els objectes
personals dels visitants.
A.2. Exposició/ Botiga
-Botiga: espai amb la possibilitant d’exposar-hi objectes per vendre relacionats amb
el Museu amb aparador visible des de l’exterior. Previsió per ubicar màquines
expenedores o similar.
-Exposició: espai per ubicar una exposició relacionada amb el Museu disposat de
manera que pugui ser ampliable en el futur.
No es definirà l’espai concret per cada ús ni s’hi posarà mobiliari, ho farà
posteriorment la Propietat segons les necessitats.
B. ESPAI PRIVAT
B.1. Recepció
Espai per 1 lloc de treball amb un taulell pel gesto de la instal·lació on es vendran
entrades i objectes de la botiga i es farà el control dels projectors. Amb visió de l’interior
dels mòduls i de l’exterior, de l’aparcament i de l’accés a la Tèrmica.
B.2. Magatzem
Espai per guardar els objectes personals dels visitants que no hi càpiguen a les
guixetes, espai pel quadre elèctric, pels projectors i per emmagatzematge general.

3.MEMÒRIA DESCRIPTIVA
S’ha fet recerca i d’acord amb el programa, condicionants i terminis aquest es pot
resoldre amb uns contenidors marítims rehabilitats. S’adequaran 2 contenidors de
12x2,50x2,90 m que es disposaran paral·lels a la façana de la Tèrmica l’un al costat de
l’altre desplaçats uns 4 m.

A la façana de la Tèrmica i el Refrescador hi ha previst fer-hi espectacles i
projeccions pel que cal deixar espai davant dels edificis. Els contenidors quedaran
posicionats sobre la solera de formigó de l’aparcament.
S’accedirà per la façana del costat de la Tèrmica. Al costat de l’accés hi haurà la
recepció amb el taulell i l’armari de guixetes. Darrera la recepció hi haurà el magatzem i
davant un espai diàfan per distribuir la botiga i l’exposició segons les necessitats.
Quadre orientatiu de superfícies:
DEPENDÈNCIA
ESPAI PÚBLIC
Acollida

SUPERFÍCIE EN M2

Exposició/Botiga
ESPAI PRIVAT
Recepció
Magatzem
TOTAL

37,00

10,50

6,25
6,25
60,00

Annex 1-Documentació gràfica.
S’adjunten plànols de referència per reforçar l’explicació anterior i poder executar el
projecte.

4.MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
1.Enderrocs
Execució de cala a la solera de formigó per comprovar les dimensions i
característiques i així poder saber si els contenidors es poden recolzar directament a
sobre o cal realitzar pous de fonamentació.
Enderroc de part de la solera de formigó per fer les rases d'instal·lacions de les
escomeses i si fos necessari per fer els pous de fonamentació.
Càrrega, transport i deposició de residus a l’abocador autoritzat.
2.Moviment de terres
Excavació i reblert de terres per les rases d’instal·lacions i si fos necessari
excavació de rases pels pous de fonamentació.
Càrrega, transport i deposició de terres sobrants a l’abocador autoritzat.
3.Estructura
Si fos necessari execució de pous de fonamentació de formigó armat per suportar i
anivellar els contenidors.
4.Contenidors
Subministrament i adequació a taller de 2 contenidors marítims nous de
12x2,50x2,90 m.

5.Fusteries i serralleria
Es realitzaran les obertures als tancaments dels contenidors per fer la comunicació
entre espais i instal·lar les fusteries. La previsió és fer fusteries de vidre de terra a sostre a
la façana est i finestres altes per ventilar a la resta de façanes en proporció i disseny
equivalent als plànols de l’annex gràfic.
Les fusteries seran amb trencament de pont tèrmic i vidre amb cambra baix emissiu
de seguretat pels 2 costats. Les portes duran molla tancaportes i maneta amb pany i clau
de seguretat mestrejada, que sempre permetrà la obertura des de l’interior cap a l’exterior
malgrat que la porta estigui tancada amb clau.
Dins el magatzem aniran situats els projectors de la façana de la Tèrmica.
Quedaran tancats per una porta de la mateixa xapa del contenidor, amb doblat de xapa i
aïllament a l’interior, d’obertura de 180º, amb element de fixació que mantingui la porta
oberta quan es facin les projeccions, amb pany i clau mestrejada de seguretat.
La porta del magatzem serà de fusta per pintar, no arribarà al terra ni al sostre,
perquè hi arribi la climatització interior, i durà maneta i pany amb clau mestrejada.
Per complir accessibilitat es muntarà una rampa metàl·lica de superfície antilliscant
amb barana al costat de cada porta exterior.
La unitat exterior de l’aire condicionat es protegirà amb un reixat metàl·lic.
6.Revestiments
L’envà, el revestiment de paraments i el cel ras seran de plaques de guix laminat
amb perfils de planxa d’acer galvanitzat i aïllament tèrmic.
El paviment serà de xapa metàl·lica antilliscant.
El sòcol serà de xapa metàl·lica.
El pintat dels revestiments de guix es farà amb pintura plàstica color indicat per DF.
El pintat dels elements metàl·lics es farà amb pintura esmalt sintètic color indicat
per DF.
El pintat de la xapa exterior del contenidor es farà amb pintura de protecció contra
la radiació solar color indicat per DF.
Es revestirà tota la superfície de façana amb làmines viníliques per anar a l’exterior
segons disseny facilitat per la Propietat.
7.Sanejament
Els contenidors seran estancs i aportaran una solució constructiva per recollir les
aigües de pluja de la coberta que juntament amb les aigües de condensació dels aparells
de climatització es connectaran a la xarxa de sanejament del Recinte.
8.Electricitat i telecomunicacions
Per fer arribar l'escomesa elèctrica i la xarxa de dades, s'haurà d'executar una
canalització soterrada formada per 4 tubs de PE de diàmetre 90 mm i pericons de registre
de 60x60 cm, des de la Nau C1 Tèrmica, segons queda indicat a l'annex gràfic del present
plec. Aquesta canalització disposarà d’una derivació fins arribar a la cantonada de la nau
C1 Tèrmica, per a una futura instal·lació de cable d’àudio (fora d’àmbit d’aquest plec) que
ha de comunicar els projectors amb uns altaveus que es situaran a la façana.
Des del quadre elèctric existent a la nau C1 Tèrmica, s'executarà una línia trifàsica
3F+N+T. Aquesta línia haurà de quedar protegida en capçalera.
S'instal·larà un quadre elèctric a l'interior dels contenidors amb les proteccions
necessàries per a cada circuit. El número de circuits mínim serà:

-Enllumenat zona exposició/botiga
-Enllumenat zona acollida/recepció/magatzem
-Enllumenat d'emergència
-Endolls zona exposició/botiga
-Endolls zona acollida/recepció/magatzem
-Aparells d'aire condicionat
Tot el cablejat elèctric serà lliure d'halògens, muntat a l'interior de tubs encastats o
en canal superficials.
Es dotarà d'enllumenat amb lluminàries de tecnologia led, per aconseguir uns 350
lux a la zona d'exposició/botiga, 150 lux al magatzem i de 500 lux a sobre del taulell de la
zona d'acollida.
Es disposaran endolls repartits al llarg de tots els espais. Preveure per el taulell de
la zona d'acollida, projectors i rack (magatzem), màquines de vending, pantalles
expositives, antena Wifi i altres.
Punt de treball del taulell de la zona d'acollida: haurà de disposar de 4 endolls, 2
preses de dades de tipus RJ45 i 2 preses HDMI. Aquestes preses HDMI hauran d'anar
connectades mitjançant cable HDMI fins el magatzem on s'ubicaran els 2 projectors, on
també es disposaran 2 preses més HDMI.
Punts de xarxa: des del rack existent a la Nau C1 Tèrmica, es faran arribar 8 cables
UTP cat. 6.
Cada punt de xarxa es defineix amb una presa de dades de tipus RJ45 en
muntatge encastat. Els punts de xarxa seran els següents:
01 Projector 1
02 Projector 2
03 Ordinador taulell
04 Impressora taulell
05 Zona exposició/botiga
06 Zona exposició/botiga
07 Zona exposició/botiga
08 Zona exposició/botiga

Característiques del projectors NO objecte del present plec:
-Col·locats un sobre l’altre a la part alta del contenidor, centrats a l’eix de la façana de la
Tèrmica i separats 1,62 vegades l’amplada de la façana.
-Mida-58 cm base, 42 cm+òptica ample i 21 cm d’alçada.
-Pes-24 kg/ut
-Connexió de corrent elèctrica, xarxa i cablejat de vídeo HDMI
-Consum: 1.024 watts, 647 watts (econòmic), 0,3 watts (standby) i mode power en
JBMS84 938 watts.
-Voltatge: AC 100 V240 V, 50 Hz-60 Hz
-Situats en un lloc refrigerat i amb ventilació
Tota la instal·lació haurà de complir la normativa vigent, especialment el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.

9.Climatització
El condicionament tèrmic dels espais es realitzarà mitjançant equips bomba de
calor (estiu/hivern) amb unitat exterior i una o vàries unitats interiors. S'haurà de garantir
el condicionament d'aire a tots els espais. El sistema de control ha de permetre la
programació de temperatura i horari. L'evacuació de condensats es conduirà fins a
l'arqueta de sanejament.
10.Incendis
Es dotarà l'equipament d'extintors d'eficàcia mínima 21A-113B. Es disposaran
lluminàries d'emergència per indicar els recorreguts i sortides d'evacuació. Els extintors i
recorreguts d'evacuació es senyalitzaran amb rètols.
11.Mobiliari i equipament
Cos de guixetes emportat al tancament amb unitats de mòdul estàndard de placa
fenòlica tipus Trespa color indicat per DF amb frontisses d’acer inoxidable i pany amb clau
que es bloqueja quan l’usuari introdueix una moneda.
Taulell amb buc de calaixos i franja de taulell abatible per permetre passar a la zona
interior del mostrador. Estructura d’aglomerat estàndard de gruix 30 mm acabat amb
laminat decoratiu d’alta pressió HPL tipus Fòrmica de 0,7 mm de gruix i amb cantells
aplacats amb xapa de ABS de 2 mm de gruix color indicat per DF. Durà una canal pel pas
de cablejat interior i forats i taps al taulell. Recolzament a terra amb peus anivelladors.
12.Transport i instal·lació dels mòduls
Transport i instal·lació dels contenidors a l’emplaçament previst i amb la connexió a
totes les escomeses d'instal·lacions.
13.Seguretat i Salut i Control de qualitat
Mesures de seguretat individuals i col·lectives per dur a terme la instal·lació amb
total seguretat.
Assajos de control de qualitat per garantir la qualitat dels materials i les solucions
constructives que s’executin.
Annex 2-Normativa aplicable.
S’adjunta la normativa d’edificació vigent que haurà de complir el projecte.
5.FASES I TERMINIS
Fases
Fase 1: Redacció del projecte bàsic i executiu
Fase 2: Execució de les obres
Terminis
Fase 1: Redacció del projecte bàsic i executiu
Fase 2: Execució de les obres

2 mesos
3 mesos

Es farà seguiment de la redacció del projecte per part dels tècnics municipals
d’acord amb els criteris generals establerts en el present plec. Mínim 2 revisions en el
procés de redacció.
El projecte bàsic i executiu redactat per l’adjudicatari, haurà de ser aprovat per
l’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les obres.
El termini de l'execució de les obres començarà a comptar des de l’aprovació del
projecte per part de l’Ajuntament.
6.VALORACIÓ ECONÒMICA
CONCEPTE
Fase 1-Redacció del projecte bàsic i executiu
Fase 2-Subministre contenidors i obres de reforma
Subministrament 2 ut de contenidor
Obres de reforma, transport i instal.lació
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (inclòs IVA)

PEM

DG I BI

SS I CQ TOTAL
IVA
PEC
7.500,00
1.575,00 9.075,00

10.000,00
47.131,15 8.954,92 1.413,93 57.500,00

2.100,00 12.100,00
12.075,00 69.575,00
90.750,00

7.ANNEXES
Annex 1- Documentació gràfica
01.Situació
02.Escomeses
03.Proposta
Annex 2-Normativa aplicable
Llistat de normativa d’edificació
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ANNEX 2-NORMATIVA APLICABLE

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 par%culars 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 par%culars 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 norma%u 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 garan%r les exigències de qualitat de l’ediﬁcació, les caracterís%ques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als ediﬁcis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Direc%va
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la norma%va 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 construc%us i, ﬁnalment, documentació
complementària del projecte com la cer%ﬁcació energè%ca o el control de qualitat. S’iden%ﬁca en color negre la norma%va
d’àmbit estatal, en color vermell la norma%va de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de norma%va tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Norma va 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 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
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), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013,
d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Direc va 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modiﬁcat pel RD 1328/1995. (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)
Cer ﬁcado ﬁnal de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

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 mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). 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)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagné cos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions especíﬁques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y u lización 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’u lització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’u lització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions
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, ac vitats, infraestructures i ediﬁcis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’u lització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’u lització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’U lització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zoniﬁcación acús ca, obje vos de calidad y emisiones acús cas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acús ca
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acús ca
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeﬁciència en els ediﬁcis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energè c
HE-1 Limitació de la demanda energè ca
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eﬁciència energè ca 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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
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)
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 indis-ntament 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 construc us
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energè ca
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’U lització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
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)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
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 des%nats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges ﬁnançats amb ajuts atorgats o ges%onats 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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Ediﬁcios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modiﬁcacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
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 ven lació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con ﬁnes especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modiﬁcan otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
Ac vidades 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 garanRas 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).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garanRas de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ven lación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

Procediment administra u 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 par culars de FECSA-ENDESA rela ves a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Cer ﬁcat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modiﬁcacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eﬁciencia energé ca de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modiﬁcació

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)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las ediﬁcaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colec vas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modiﬁcan determinados aspectos administra vos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los ediﬁcios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Cer ﬁcació energè ca dels ediﬁcis
Procedimiento Básico para la cer ﬁcación energé ca de los ediﬁcios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Ediﬁcación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
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)

Norma ves de productes, equips i sistemes (no exhaus%u)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Direc%va 89/106/CEE, modiﬁcat pel RD 1329/1995.
Clasiﬁcación de los productos de construcción y de los elementos construc vos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
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.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’u lització en l’obra pública de determinats productes u litzats en l’ediﬁcació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Ges ó de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legisla%u 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y ges ón de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de ges ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i ges ó 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)
Programa de Prevención y Ges ón de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modiﬁcacions
Llibre de l'ediﬁci per ediﬁcis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

