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DD. DADES GENERALS 

DD1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte i els plànols que l’acompanyen tenen com a objecte donar resposta a les 

deficiències detectades per l’informe d’inspecció tècnica realitzat per l’arquitecta tècnica Arantxa 

Jiménez Jacinto al edifici objecte de rehabilitació, que afectin a façanes, mitgeres, terrat i pati interior.

Un cop realitzades aquestes obres adjuntant el corresponent certificat final d’obra es procedirà a la 

sol·licitud del certificat d’aptitud de l’edifici. 

L’Edifici està situat al carrer d’Hostafrancs de Sió número 17, ubicat al districte de Sants-

Montjuïc, al barri d’Hostafrancs, de la ciutat de Barcelona. La referència cadastral del edifici és 

8408709DF2880G0004KY.

El títol del projecte d’ara en endavant serà PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENVOLVENT 

EDIFICI c/ d’Hostafrancs de Sió 17, Barcelona.

DD3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

El document base per la realització d’aquest projecte és la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) 

C. HOSTAFRANCS DE SIÓ 17, 08014 (Barcelona). Visada l’11 d’octubre de 2012  pel Col·legi 

d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, amb numero de visat digital 

ANE620. Realitzada per l’Arquitecte Tècnica Arantxa Jiménez amb número de col·legiada 9715.
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 INFORMACIÓ PREVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS  

 

MD1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES PREMISES I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC

Tal i com s’introdueix en la definició de l’objecte d’aquesta intervenció, el projecte està encarat 

a resoldre les deficiències detectades a la Inspecció Tècnica del Edifici realitzada en aquesta finca. A

continuació es presentarà una relació de les deficiències que cal esmenar segons aquest document,

vinculades a les deficiències no estructural de l’edifici. 

MD1.2 DEFICIÈNCIES DETECTADES PER LA ITE

Deficiències greus:
G/1

Element: Balcons

Localització: Façana  c/ d’Hostafrancs

Descripció: Estan en mal estat general, hi ha fissures i esquerdes 

per l’acció expansiva de l’òxid de les biguetes 

metàl·liques d’ala estreta.

Qualificació:  Greu: termini d’esmena 12 mesos.

G/2

Element: Revestiments de morter i cornises

Localització: Façana Galeria

Descripció: Esquerdes i despreniments al 

revestiment de morter dels paraments 

verticals i a les cornises horitzontals de 

totes les plantes.

Qualificació: Greu: termini d’esmena 6 mesos.

Deficiències lleus:
L/1

Element: Fusteries

Localització: Façana Galeria

Descripció: Degradació de la fusteria de finestres i caixons de 

persiana de fusta
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L/2

Element: Tancament d’alumini

Localització: Façana c/ d’Hostafrancs

Descripció: Filtracions a l’interior del tancament lleuger 

d’alumini existent al balcó de la façana c/ 

d’Hostafrancs.

L/3

Element: Porta

Localització: Badalot d’escala

Descripció: Filtracions a l’interior del badalot d’escala de 

la coberta per sota de la porta.

L/4

Element: Paraments verticals interiors

Localització: Badalot d’escala

Descripció: Filtracions a l’interior del badalot d’escala de la coberta 

per la part superior de la mitgera costat muntanya.

L/5

Element: Baranes, reixes i escala metàl·lica

Localització: Façana c/ d’Hostafrancs i façana galeria

Descripció: Deteriorament de l’esmalt de protecció. 

Presència d’elements perforats per efecte de 

l’oxidació profunda i la corrosió.

L/6

Element: Revestiment paraments exteriors

Localització: Façana c/ d’Hostafrancs i façana galeria

Descripció: Deteriorament avançat de la pintura de 

recobriment i dels revestiments.
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MD1.3 DESCRIPCIÓ SISTEMES EDIFICI ESTAT ACTUAL

MD1.3.1 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ENVOLTANT

Façana c/ d’Hostafrancs

Façana de maó ceràmic de 30cm de gruix amb revestiment exterior a base d’un morter de calç 

acabat amb estucs a la calç. Es poden apreciar els dos tons de pintura, un de color crema clar aplicat 

als paraments i un color salmó aplicat als cantells de balcons, detalls florals dels emmarcaments i 

cornisa superior.  

El paraments verticals presenten unes parts llises que imiten els carreus de pedra amb junts 

horitzontals i verticals. Tots els buits de façana estan emmarcats amb elements ornamentals d’imitació 

a la pedra i realitzats amb el mateix morter de calç que la resta de la façana.

De les plantes principals a la quarta hi ha 5 balcons continus de 70-80 cm de sortida, revestits 

amb morter. La caiguda en alçada està protegida per baranes de forja pintades en color negre de 

textura llisa.

Per sobre de la planta quarta, la façana està rematada amb un ràfec continu de 50cm de 

sortida que abasta tot l’ample de la mateixa, amb una barana d’obra a sobre que evita la caiguda en

alçada de la coberta. A sota del ràfec hi ha una biga metàl·lica que s’utilitzava per pujar mobles. A sota 

del ràfec hi ha dues ventilacions de la cambra d’aire de la coberta catalana.

La planta baixa presenta un finestra i l’accés al local, així com la porta d’accés a l’edifici, amb 

els mateixos acabats i materials que a la resta de la façana.
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Façana Galeria

Façana de maó ceràmic de seccions variables de 10 a 20cm de gruix amb revestiment exterior 

arrebossat i pintat en color blanc. De la planta baixa fins a la quarta el revestiment és llis. La façana 

presenta dos laterals de finestres i una galeria central. L’estructura horitzontal de la galeries està 

formada per biguetes metàl·liques amb entrebigats de volta de maó, amb els caps de les biguetes 

revestits amb morter i pintura formant cantells de forjats horitzontals a cadascuna de les plantes, 

rematats superiorment amb trencaaigües ceràmics. La caiguda en alçada de les galeries està protegida 

per barana de maó ceràmic. Totes les galeries presenten tancaments de fusta o alumini. Per sobre de 

la planta cinquena, la façana està rematada amb una barana d’obra a sobre que evita la caiguda en 

alçada de la coberta. La façana de la planta baixa està reculada i no disposa de la galeria. Té els 

mateixos acabats de morter i pintura de color blanc que la resta de la façana, amb una porta d’accés a 

una terrassa i una finestra de ventilació.  

Badalot d’escala

Parament de maó ceràmic de 15 cm de gruix amb revestiment exterior a base d’un morter de 

calç i pintura de color blanc. Coberta feta amb una claraboia de policarbonat a una pendent recolzada 

sobre tres de les seves parets, deixant la quarta més baixa permetent així la ventilació necessària de 

l’interior de la caixa d’escala.  

Té una cambra adossada que amaga la maquinaria de l’ascensor de l’edifici. La seva coberta 

es plana de rasilles ceràmiques de 28x14cm. 
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Coberta

Coberta plana transitable amb acabat de rajola ceràmica de mesures 28x14 cm col·locada a 

espiga. La composició i disposició de capes es desconeix al no ser apreciables a simple vista. La 

coberta disposa de minvells perimetrals de 14cm d’alçada, finalitzats amb la mateixa rajola ceràmica 

d’acabat. La coberta disposa de ventilacions de la càmera a la façana principal, la façana galeria. HI ha 

una única bonera al pati, que disposa de protecció metàl·lica. L’accés a la coberta es fa pel badalot 

d’escala. Els murs de tancament estan formats per maó ceràmic de 15cm de gruix revestit exteriorment 

a base de morter de ciment pòrtland acabat amb pintura de color blanc. El coronament superior està fet 

amb rajola ceràmica de 28x14cm.  

Terrassa planta principal

A la part posterior de l’edifici hi ha una terrassa a nivell de la planta principal d’accés exclusiu 

de l’habitatge Principal mitjançant una escala metàl·lica. És una terrassa plana transitable de rajoles 

ceràmiques de mesures 28x14cm. La composició i disposició de capes es desconeix al no ser 

apreciables a simple vista. La terrassa té una única bonera amb protecció a la part esquerra que recull 

les aigües de pluja. Els murs de tancament estan formats per maons ceràmics de 15cm de gruix 

revestits exteriorment a base de morter de calç i pintura. S’ha instal·lat una coberta lleugera de plaques 

ondulades de fibra amb una estructura auxiliar de ferro, que cobreix parcialment la terrassa.  
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Terrassa planta baixa

A la part posterior de l’edifici hi ha una terrassa a nivell de la planta baixa d’accés exclusiu del 

local. És una terrassa plana transitable de formigó. La composició i disposició de capes es desconeix al 

no ser apreciables a simple vista. La terrassa té una única bonera sifònica al costat de la mitgera costat 

mar que recull les aigües de pluja. 

Traster

Parament de maó ceràmic de 10cm de gruix amb revestiment exterior a base de morter i 

pintura blanca. Coberta plana no transitable impermeabilitzada superiorment amb tela asfàltica 

d’alumini gofrat. Les aigües de pluja es recullen al baixant lateral que les aboca directament a la 

terrassa de planta principal. Es troba situat a sobre del a terrassa de planta principal i és d’ús exclusiu 

de l’habitatge principal. Disposa d’una porta i una finestra.  

Pati interior edifici

El pati està format per maó ceràmic de 15cm de gruix amb revestiment exterior a base de 

morter de calç i pintura. S’observen obertures de buits per finestres amb brancalls i llindes rematades 

en els mateixos materials d’acabat i ampits de rajola ceràmica o gres. Hi ha un baixant de PVC que 

recull les aigües de les cuines dels habitatges i la coberta de l’edifici. Hi ha sortides de les ventilació de 

PVC i xapa de les extraccions de fums de les cuines i dels escalfadors dels habitatges. Hi ha una 

xemeneia d’extraccions de bafs de la cuina del local de la planta baixa. Hi ha els muntants de coure de 
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la instal·lació de l’aigua dels habitatges. Aquest pati no està protegit superiorment. El solat del pati es 

de rajola ceràmica de 28x14cm col·locada a espiga impermeabilitzada superiorment amb cautxú.

Mitgera costat mar

La mitgera costat mar és visible parcialment ja que la paret mitgera de l’edifici veí és més baixa 

permetent la seva observació. Es composa d’una paret de maó massís de 15cm amb pilastres de 30cm 

i una cambra d’aire exterior de maó massís de 5cm de gruix.  

Mitgera costat muntanya

La mitgera costat muntanya és visible parcialment ja que l’edifici veí del mateix carres és més 

baix permetent la seva observació. Es composa d’una paret de maó massís de 15cm i una cambra 

d’aire exterior de maó massís de 5cm de gruix.  
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MD1.3.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Estructura vertical

Estructura vertical de l’edifici a base de parets de càrrega de fàbrica de maó amb seccions 

variables de 30 i 15cm fins on s’ha pogut comprovar. En general les llums de l’estructura ronden els sis 

metres de longitud i l’alçada terra-sostre ronda el 3m.

Estructura horitzontal

L’estructura horitzontal de les galeries és de 

biguetes metàl·liques d’ala estreta que van perpendiculars 

a aquesta. Amb entrebigat de 70cms de volta de maons 

massissos. L’estructura horitzontal dels habitatges és de 

bigues de fusta de 14 x 20cm que recolzen a les mitgeres, 

amb un entrebigat de 65cms de volta de maons massissos.

MD1.4 MARC LEGAL

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Aprovat pel Reial Decret 314/2006, d’acord amb la Llei 

38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE), és el marc normatiu que estableix les exigències que han 

de complir els edificis en relació als requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Les exigències bàsiques 

es desenvolupen mitjançant els documents bàsics següents: seguretat estructural, seguretat en cas 

d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, salubritat, protecció respecte el soroll, i estalvi d’energia 

(DB HE). El CTE aplica als edificis de nova construcció i a la majoria d’obres d’ampliació, modificació, 

reforma o rehabilitació d’edificis existents. 

MD1.5 CONSULTA PRÈVIA PERMÍS OBRA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Resultat de la consulta realitzada a través de la pàgina web de tràmits on-line de l’ajuntament 

de Barcelona, per obtenir el permís per les obres de rehabilitació de la finca situada al carrer 

d’Hostafrancs de Sió número 17, per tal de donar resposta a les deficiències detectades per la 

Inspecció Tècnica de l’Edifici realitzada sobre aquest immoble. Es resol que les actuacions que afecten 

a l’envoltant de l’edifici (Actuacions en façanes, actuacions en mitgeres, actuacions en cobertes/terrats i 

actuacions en patis), es sotmetran al règim de Comunicat immediat. En canvi les obres que afecten a la 

consolidació estructural dels forjats de l’edifici es sotmetran al règim de Comunicat diferit. 

El present document donarà resposta només a les actuacions que afecten a l’envoltant de 

l’edifici, actuacions en façanes, mitgeres, pati i coberta. Les actuacions en els forjats seran objecte d’un 

altre projecte específic.
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MD2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
 

MD2.1 DESCRIPCIÓ DE LA FINCA I UBICACIÓ DE L’HABITAGE

Edifici plurifamiliar d’habitatges entre mitgeres amb accés pel carrer d’Hostafrancs de Sió 

número 17. L’edifici està compost per una planta baixa i cinc plantes pis, destinat en planta baixa a un 

local comercial que ocupa tota la superfície del solar i en Planta Ppal, 1a, 2a, 3a i 4a, a escala d’accés i 

un habitatge per planta.

L’edifici té la façana principal al carrer d’Hostafrancs de Sió número 17. La façana posterior 

dona al pati interior d’illa. Al fons hi ha una terrassa que té l’accés per l’habitatge de la planta 1a. La 

paret mitgera costat mar limita amb l’edifici plurifamiliar d’habitatges situat al número 13-15 del mateix 

carrer, de planta baixa i planta primera, que fa que aquesta mitgera sigui visible parcialment. La paret 

mitgera costat muntanya limita amb l’edifici plurifamiliar d’habitatges, de planta baixa i tres plantes pis, 

situat al número 19 del mateix carrer, que fa que aquesta paret mitgera sigui visible parcialment.

Segons dades cadastrals l’edifici data de 1929 i té 632m2 de superfície construïda sobre un 

solar de 129m2 de superfície total.
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MD2.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

MD2.2.1 SUPERFICIES ZONES D’ACTUACIÓ

TAULA DE SUPERFICIES D’ACTUACIÓ
Façana c/ d’Hostafrancs 143 m2

Façana Galeries 143 m2

Pati interior edifici 114 m2

Mitgera costat mar 220 m2

Mitgera costat muntanya 146 m2�
MD2.2.2 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

A. ACTUACIÓ REPARACIÓ EN BALCONS FAÇANA PRINCIPAL

Descripció patologia a resoldre:

Fissures i esquerdes als balcons, de mides variables que van des de 1 fins a 5mm, en el sentit 

de l’armat per l’acció expansiva de l’òxid de les biguetes metàl·liques d’ala estreta. S’han rovellat els 

perfils metàl·lics per acció de l’aigua i en expandir-se han originat les esquerdes als revestiments. 

L’aspecte actual de les mateixes ens indiquen que no són de nova aparició i si no es repara la 

deficiència de les biguetes metàl·liques anirà a més.

Ubicació:

Façana principal carrer d’Hostafrancs, balcons del pis primer i quart.

Descripció reparació:

Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i 

raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i 

pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric 

de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor

B. REPARACIÓ I PINTAT DE REVESTIMENTS EXTERIORS

Descripció patologia a resoldre:

Deteriorament avançat de la pintura de recobriment i dels revestiments amb pèrdua de la seva 

funció impermeabilitzant i aïllant. S’observa la presència de petites esquerdes i fissures de 0,5 a 1mm. 

Això pot generar humitats per filtració a mig termini.

Ubicació:

Façana principal carrer d’Hostafrancs, façana posterior galeries i pati interior de l’edifici

Descripció reparació:

Pintat dels parament exteriors de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 

de fons, diluïda, i dues d'acabat. Amb preparació de superfícies originals, raspat zones degradades i 

reparació de fissures o forats.
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C. IMPERMEABILITZACIÓ TANCAMENT ALUMINI

Descripció patologia a resoldre:

Filtracions a l’interior del tancament lleuger d’alumini existent al balco de la façana 1, amb 

deteriorament del revestiment de morter i pintura del sostre, per la manca d’estanqueïtat entre els 

caixons de les persianes i el sostre del balcó.

Ubicació:

Façana principal carrer d’Hostafrancs, balcó planta principal.

Descripció reparació:

Segellat amb cordó de silicona de tancament d'alumini situat al balcó de la façana al carrer 

d'Hostafrancs de la planta principal.

D. REPARACIÓ I PINTAT ELEMENTS METÀL·LICS

Descripció patologia a resoldre:

Hi ha baranes, reixes i escales amb un deteriorament molt avançat de l’esmalt de protecció. 

S’observa la presència d’elements oxidats per la manca de revestiment. Això pot provocar a la llarga 

problemes de corrosió a l’element de protecció de caigudes o estabilitat de l’escala.

Ubicació:

Façana principal carrer d’Hostafrancs, façana posterior galeries.

Descripció reparació:

Pintat de baranes i reixes d'acer de barrots, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació 

antioxidant i 2 d'acabat. Inclou preparació de superfícies original, raspant de zones degradades i 

reparant de zones oxidades.

E. ACTUACIÓ REPARACIÓ CORNISES FAÇANA GALERIA

Descripció patologia a resoldre:

Despreniments, esquerdes i fissures horitzontals i verticals al revestiment de les cornises 

horitzontals de totes les plantes. Les esquerdes i fissures van d’1 a 10mm. Marcant els caps de les 

biguetes metàl·liques de l’estructura de les galeries. S’han després parts dels revestiments de morter 

que recobreixen els caps de les biguetes i trencaaigües dels remats superiors.

Ubicació:

Façana posterior galeries.

Descripció reparació:

Reparació de cantell de sostre, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les 

armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb 

morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació,

impermeabilització de la llosana amb làmina de betum modificat i protegida amb rajola ceràmica amb 

trencaaigües.
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F. ACTUACIÓ REPARACIÓ ESQUERDES EN FAÇANA

Descripció patologia a resoldre:

Esquerdes i despreniments al revestiment de morter dels parament verticals. Les esquerdes 

van d’1 a 10mm en sentit vertical. L’aspecte actual de les mateixes ens indiquen que no són de nova 

aparició i sinó es s’arregla la deficiència anirà a més.

Ubicació:

Façana posterior galeries.

Descripció reparació:

Reparació d'esquerdes lineals a parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat 

de revestiments amb mitjans manuals, aplicació de morter, col·locació d'armadura amb malla de fibra 

de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat arrebossat amb morter reglejat amb 

acabat remolinat. 

G. REVESTIMENT MONOCAPA MITGERES

Descripció patologia a resoldre:

  Filtracions a l’interior del edifici per manca d’estanqueïtat de la mitgera.  

Ubicació:

Mitgera costa mar i muntanya  

Descripció reparació:

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, col·locat manualment sobre paraments 

sense revestir i acabat llis, de tota la superfície actual sense revestiment.

H. ACTUACIÓ INTERVENCIÓ AMPIT TERRAT

Descripció patologia a resoldre:

Filtracions a l’interior de l’edifici amb deteriorament de revestiment de pintura per manca 

d’estanqueïtat de la part superior de les mitgeres. Les humitats produïdes a l’interior provenen de les 

filtracions d’aigua de pluja per sobre del remat de la cambra d’aire de la mitgera, afectant la pintura dels 

paraments.

Ubicació:

Mitgera costa mar i muntanya

Descripció reparació:

Arrencada d’escopidor ceràmics amb mitjans manuals, posteriorment s’acabara de pujar la 

paret que tanca la cambra d’aire de la mitgera fins la cota de l’ampit superior, d’aquesta manera 

previndrem l’entrada d’humitat per l’esquerda que es genera entre el solat de coberta i l’ampit, que per 

les dilatacions estacionals, sempre es produirà. Per últim procedirem al coronament conjunt de l’ampit i 

paret exterior de la mitgera.
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I. COL·LOCACIÓ ESCOPIDOR PORTA BADALOT

Descripció patologia a resoldre:

  Filtracions a del badalot d’escala de la coberta amb deteriorament del revestiment de pintura 

per manca d’estanqueïtat de la part baixa de la porta d’accés existent. Les humitats inferiors produïdes 

a l’interior de l’escala provenen de les filtracions d’aigua de pluja per sota de la porta, afectant la pintura 

dels paraments.

Ubicació:

Porta badalot accés a terrat.   

Descripció reparació:

Col·locació de remat ceràmic de 10cm d'amplada per 80 de llargada aproximadament al peu de 

la porta de sortida al badalot, per tal d'impedir l'entrada d'aigua per sota d'aquesta.

MD2.2.3 MITJANS AUXILIARS

Per executar les diferents actuacions en l’envoltat de l’edifici caldrà el muntatge de bastides de 

tipus tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases 

regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 

cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara 

exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. 

Segons els criteris per a la instal·lació de bastides a la via pública publicats per l’ajuntament de 

Barcelona, la bastida a instal·lar a la façana principal és de tipologia 1 i les seves característiques 

principals són:
- AMPLADA DE LA VORERA 2 m i ≥ 1,5 m 

- PAS DELS VIANANTS PER SOTA ELS PÒRTICS DE LA BASTIDA.

- CONDICIONS GENERALS DEL PAS PROVISIONAL

• Tenir una amplada mínima de 0,90 m. 

• Tenir una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

• En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre un cercle d’1,50m.

- OCUPACIÓ DE LA CALÇADA

• No és necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants. 

• És necessària l’ocupació de la calçada per a la càrrega i descàrrega del material.

- SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

• No és necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants. • És necessària l’ocupació de la calçada 

per a la càrrega i descàrrega del material.

• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la 

nit.

• Els muntants es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra fins a un 

mínim d’1,60 m.

• S’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de protecció- 

perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments.

• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars. • Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per 

advertir de la presència d’obstacles o desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè serveixin també de 

línia d’orientació.
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MD2.3 CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT

Les activitats que es desenvolupen en aquesta intervenció tant durant l’execució d’aquestes 

com en el seu ús futur no estan subjectes als règims d'intervenció ambiental establerts en la Llei de 

prevenció i control ambiental.

 

�
PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENVOLTANT EDIFCI c/d’Hostafrancs de Sió 17, Barcelona                                                         MEMÒRIA -16 ��

MD3 REQUISITS A COMPLIMENTAR  
 

MD3.1 COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA DE PAISATGE URBÀ DE BARCELONA

Es detecten en la façana principal elements disconformes amb la Ordenança de Paisatge urbà 

de Barcelona, a continuació es farà una enumeració d’aquest elements i es justificarà l’actuació que es 

durà a terme:  

Element disconforme 1: Instal·lació d’aparells d’aire condicionat en façana, en els balcons de 

planta segona i tercera. Segons l’article 67 de l’ordenança: “ queda prohibida la col·locació dels 

elements tècnics d’instal·lació sobre els paraments de façana, miradors i balconades.”. L’actuació que 

es portarà a terme serà el canvi d’ubicació d’aquests aparells. Com que el terrat d’aquest immoble te 

caràcter privat, aquests aparells es traslladaran al pati interior de l’edifici que ventila per la mitgera. 

Element disconforme 2: Instal·lació de tancament d’alumini en balcó de façana en planta 

principal. Segons l’article 61 de l’ordenança : “no s’admet la utilització de vidres reflectants, ni tampoc 

l’avançament de la fusteria per abastar i convertir en interior l’espai definit pel balcons i les terrasses”.

L’actuació que es durà a terme serà la retirada d’aquest tancament per tal de restablir l’ordre original de 

la composició de façana.

��
��
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MD3.1 CONDICIONS DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT DB SU 
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MD3.2 CONDICIONS DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI DB-SI 

L’adequació a aquest DB d’un element que es modifica pot ser no efectiva quan depèn de la 

necessària contribució d’altres elements que, per no modificar-se amb la reforma, no s’adeqüen al DB. 

Per exemple quan la reforma no arriba a tenir suficient envergadura, com es el cas, en quan a elements 

involucrats, per poder donar una solució efectiva a condicions de compartimentació, residència al foc 

de la totalitat d’un element, de reacció al foc dels acabats de determinada zona,...

Amb els criteris de l’apartat III del DB SI no es pot exigir que qualsevol reforma suposi la total 

adequació de l’edifici al DB sinó que hi hagi una proporcionalitat entre l’abat constructiu de la reforma i 

el grau de millora de les condicions de protecció contra incendis.

 
 
 
MD4 DESCRIPCIÓ D’ACTUACIONS EN SISTEMES  

 
MD4.1 ACTUACIONS EN FAÇANES

A. ACTUACIÓ REPARACIÓ EN BALCONS FAÇANA PRINCIPAL

Ubicació:

Façana principal carrer d’Hostafrancs, balcons del pis primer i quart.

Procediment de reparació:

A1. Repicat del morter o formigó fins a l’armat o perfil metàl·lic. 

A2. Raspallat del perfil metàl·lic o armadura amb mitjans manuals. 

A3. Passivat dels elements d’acer amb imprimació anticorrosiva. 

A4. Aplicació pont d’unió amb morter polimèric de resines epoxi. 

A5. Restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació.

B. REPARACIÓ I PINTAT DE REVESTIMENTS EXTERIORS
Ubicació:

Façana principal carrer d’Hostafrancs, façana posterior galeries i pati interior de l’edifici

Procediment de reparació:

B1. Reparació de la superfície, raspallat de la pintura aixecada i reomplert de les petites 

fissures i forats.

B2. Pintat de paraments exteriors de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis. 
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D. REPARACIÓ I PINTAT ELEMENTS METÀL·LICS

Ubicació:

Façana principal carrer d’Hostafrancs, façana posterior galeries.

Procediment de reparació:

D1. Reparació de la superfície, raspallat de la pintura aixecada i reparació possibles zones amb 

avançat estat d’oxidació.

D2. Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues 

capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

E. ACTUACIÓ REPARACIÓ CORNISES FAÇANA GALERIA
Ubicació:

Façana posterior galeries.

Procediment de reparació:

E1. Repicat del morter o formigó fins a l’armat o perfil metàl·lic. 

E2. Raspallat del perfil metàl·lic o armadura amb mitjans manuals. 

E3. Passivat dels elements d’acer amb imprimació anticorrosiva. 

E4. Aplicació pont d’unió amb morter polimèric de resines epoxi. 

E5. Restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació. 

E6. Impermeabilització de la cornisa amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP

cavalcada al parament vertical 15 cm, i encastada 5 cms 

E7. Acabat amb peces de rajola ceràmica, amb vora lliure i trencaaigües

F. ACTUACIÓ REPARACIÓ ESQUERDES EN FAÇANA
Ubicació:

Façana posterior galeries.

Procediment de reparació:

F1. Arrencada i repicat de revestiments amb mitjans manuals. 

F2. Col·locació d’armadura amb malla de fibra de vidre o armadura metàl·lica.

F3. Acabat arrebossat amb morter reglejat i acabat remolinat.
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MD4.2 ACTUACIONS EN MITGERES

G. REVESTIMENT MONOCAPA MITGERES  

Ubicació:

Mitgera costat mar i muntanya. 

Procediment de reparació:

G1. Arrebossat amb morter monocapa, col·locat manualment sobre el parament sense revestir. 

MD4.3 ACTUACIONS AL TERRAT

H. ACTUACIÓ INTERVENCIÓ AMPIT TERRAT

Ubicació:

Ampit mitgera costa mar i muntanya

Procediment de reparació:

H1. Arrencada d’escopidor ceràmic de remat de la cambra d’aire. 

H2. Arrencada peça ceràmica de coronament ampit coberta. 

H3. Allargament fulla de mur de fàbrica de la cambra d’aire fins l’alçada de l’ampit de coberta. 

H4. Col·locació de coronament de l’ampit de coberta tancant la cambra d’aire.

I. COL·LOCACIÓ ESCOPIDOR PORTA BADALOT

Ubicació:

Porta badalot accés a terrat.   

Descripció reparació:

I1. Col·locació de remat ceràmic de 10cm d'amplada per 80 de llargada aproximadament al peu 

de la porta de sortida al badalot. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
 

MN1 EDIFICIACIÓ 
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.

 
 

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)

�������
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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)

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).�
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Seguretat en cas d’incendi �

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008���
Seguretat d’utilització i accessibilitat �

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

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)�
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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)  �
Estalvi d’energia �

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-1 Limitació de la demanda energètica

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

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 
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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)  
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi 
Tècnic de l'Edificació.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)�
Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

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

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  �� �
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis �
Instal·lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.

Instrucció 6/2006  
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Ordenances municipals

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�
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Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)�

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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)�� �
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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)��
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)
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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 SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

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

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)�
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 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)
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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 SUA-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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MN2 ALTRES 
 

Bastidas

LESGISLACiÓ

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales de altura
Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.o 274 13/11/2004).
Modifica el Reial decret 1215/1997: inclou la nova redacció al punt 6 de l'apartat 1 de l'annex I. Introdueix un nou apartat 4 en 
l'annex II, en el qual s'inclouen disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per executar treballs temporals 
d’alçada.

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE n.o 97, 23/04/1997).

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de 
los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.o 188, 07/08/1997).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/1071997). s’introdueix una nova 
Disposición Adicional Décima amb el següent redactat: Disposición adicional décima. Presencia de recursos preventivos en las 
obras de construcción.

Convenio núm. 62 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), de 23 de junio de 1937, relativo a las 
prescripciones de seguridad en la industria de la edificación.
Instrumento de ratificación, de 12 de junio de 1959, de la Jefatura del Estado (BOE n.o 199, 20/08/1959). * Revisió: C167 El 
Conveni s’ha revisat l’any 1988 pel Conveni núm. 167. * Constitució: article 22 de la Constitució de l’Organització Internacional 
del Treball (OIT) (la part II del Conveni recull disposicions generals referents a les bastides).
Recomendación n.o 53 de la Conferencia general de la OIT, de 23, que completa el Convenio 62 sobre las 
prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
(El títol I del Reglament tipus que figura en la Recomanació es refereix a bastides).

També cal tenir en compte:

* Barcelona (àrea metropolitana):
- Ordenances: els articles 29 i 123 de les ordenances metropolitanes d'edificació.

* Barcelona (ciutat): 
- Ordenances: els articles 9 i 10 de l’Ordenança general del medi ambient urbà; els articles 28.2 i 30 de l’Ordenança dels usos 
del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
- Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat: criteris per a la instal·lació a la via pública

* Accessibilitat:
- Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre.

* Normes contingudes en els reglaments de règim interior de les empreses i normes dictades pels comitès de 
seguretat i salut i pels convenis col·lectius.

NORMES 

UNE-76-501/1987
Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición.

UNE EN 12810-1:2005
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: especificaciones de los productos.

UNE EN 12810-2:2005
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: métodos particulares de diseño estructural.

UNE EN 12811-1:2005
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: andamios. Requisitos de comportamiento y diseño general.

UNE EN 12811-2:2005
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: información sobre los materiales.

UNE EN 12811-3:2003
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Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: ensayo de carga.

UNE EN 74-1:2005
Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios y cimbras. Parte 1: uniones para tubos. Requisitos y 
procedimientos de ensayo. (Ratificada por AENOR en agosto de 2006.)

UNE-EN 39:2001
Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN-1298/1996
Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para preparar un manual de instrucciones.

UNE EN 1004:2006:
Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, cargas de 
diseño y requisitos de seguridad y comportamiento.


