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MG.1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte
Projecte de sectorització i protecció passiva del soterrani de l’edifici Vell de les Cases
Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Objecte de l’encàrrec
L’objectiu és l’execució de treballs de sectorització perimetral i delimitació dels dos sectors
d’incendi i els dos locals de risc especial (EI-120) de la planta soterrani de l’edifici Vell,
mitjançant feines d’interposició de portes i registres i el segellat de passos i forats que
travessen els perímetres. També es portarà a terme la protecció passiva dels sostres per
obtenir la R-120
Situació:
L’edifici Vell, de propietat municipal, és un dels tres edificis que configuren les Cases
Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona, i que es troba connectat amb els altres dos, l’edifici
Nou i l’edifici Novíssim. Es troba a la plaça Sant Sant Jaume, 1
Ref. Cadastral: 1317101DF3811E0001RO
Edifici situat a la parcel·la 01 13011 001
Qualificació urbanística 7a, equipaments actuals
Entorn urbà, barri gòtic, districte de Ciutat Vella
Bé cultural d’interès local, B
Parcel·la sense servituds.
Any de construcció de l’edifici: Des del segle XIV
Superfície total de sostre de l’edifici: 10.862 m², segons dades cadastrals.
En tractar-se d’una reforma interior no es modifica cap dels paràmetres urbanístics. Tampoc
varia l’activitat ni l’ús. El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable
(CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.
MG.2 Agents del projecte
Promotor:
Direcció de Logística i Manteniment, Ajuntament de Barcelona
CIF P0801900B
Projectista:
Direcció de Logística i Manteniment, Ajuntament de Barcelona
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Descripció del projecte
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El projecte planteja la resolució bàsica de deficiències de sectorització i protecció al foc,
detectades en la redacció del Pla Director d’Incendis de l’edifici Vell, consensuat i aprovat pels
SPEIS, i redactat amb la intenció de marcar uns objectius de compliment de condicions de
protecció contra incendis, a mig i llarg termini
Aquest Pla Director descriu la segregació sectoritzada de la planta soterrani en els sectors
necessaris segons el seu us, segregats dels sectors de la resta de plantes, la delimitació dels
locals de risc actuals i la resistència al foc de l’estructura. També persegueix l’adequació
completa de les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis, que es deixarà per una
intervenció posterior d’un abast superior al de la planta soterrani.
Per tant, el projecte inclou treballs de sectorització perimetral i delimitació dels dos sectors
d’incendi i els dos locals de risc especial (EI-120), la interposició de portes i registres, el
segellat de passos i forats que travessen els perímetres i la protecció passiva dels sostres per
obtenir la R-120
En tractar-se d’una adequació interior, l’actuació en l’edifici no comporta cap canvi en la
volumetria i per tant no varia la seva relació amb l’entorn.
1.1 Descripció general de l’edifici i de l’àmbit d’actuació
L’edifici Vell és un dels tres edificis que conformen les Cases Consistorials de l’Ajuntament de
Barcelona. Composat per l’agregació de diferents edificacions i ampliacions des del segle XIV
fins l’actualitat, es un edifici complex, amb diverses tècniques constructives.
Bàsicament és un edifici de planta baixa i 3plantes pis, amb nombroses entreplantes en
algunes zones.
El seu ús és administratiu, amb zones de pública concurrència pel desenvolupament d’actes
institucionals.
L’àmbit d’actuació és quasi tota la planta soterrani de l’edifici, que ocupa una part de la
projecció de la planta baixa.
La planta soterrani està composada bàsicament per tres zones:
 Una primera zona (Sector 1), amb accés des d’una porta al costat de l’escala Falqués,
que dóna a una escala (RP1) que és l’entrada a una zona dividia en dues crugies. Una
primera crugia situada sota el pati annex al Saló de Plens (amb un desdoblament en un
altell) i una segona crugia annexa a la plaça Sant Miquel. Aquesta zona conté dos
locals de risc especial, un per quadres elèctrics (LRE2) i un altre per racks de
comunicació i sistemes d’alarma (LRE1). També podem trobar dipòsits de gas-oil del
grup electrogen, que es traslladarà properament a una altra ubicació i que, per tant, cal
obviar. La resta dels espais estan buits i no tenen cap us actualment, en trobar-se
bastant degradats.
 Una segona zona (Sector 2), amb accés des d’una porta al costat de la Rotonda i
l’escala d’Honor, que dóna a una escala (RP2), que és l’entrada a un espai molt petit
sense cap us concret, però que és punt d’entrada a unes galeries de pas de cablejat
que condueixen a la part inferior del Cos de Guàrdia.
 Una tercera zona més apartada, situada a sota de l’escala de Romans. Es tracta en
realitat d’un espai amb jaciments arqueològics que conserva restes de construccions
de diferents èpoques, i que està coberta amb un vidre per poder observar-se des de la
planta baixa, a sota del primer tram de l’escala de Romans. Aquesta zona no te cap ús,
excepte el de suposar l’arrencada de galeries d’instal·lacions que hauran de ser
segellades. La sectortizació d’aquesta zona respecte de la planta baixa formarà part de
la intervenció general d’aquesta escala quan es produeixi.
 A banda d’aquestes tres zones, es troba una galeria visitable que comunica el sector 1
del soterrani amb un pou de la planta baixa de l’edifici Nou. La galeria continua un tram
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més fins connectar directament amb la planta soterrani de l’edifici Novíssim. La
connexió d’aquesta galeria amb el sector 1 suposa un segon accés per aquest
A banda d’aquesta galeria, es troben 3 galeries no visitables, que constitueixen zona de
pas per instal·lacions: una entre la zona de l’escala de Romans i el Cos de Guàrdia,
una segona galeria entre la zona d’escala de Romans i el LRE2 del sector 1, i una
tercera galeria entre el sector 2 i l’espai inferior al Cos de Guàrdia de plaça Sant
Jaume.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.2 Descripció de les obres
















P1. Porta EI2 60-C5, d’entrada al sector 2, mides 65 x 170 (ample x alt), al final de
l’escala des de la planta baixa.
P3. Porta EI2 60-C5, d’entrada al sector 1, mides 90 x 190 (ample x alt), al final de
l’escala des de la planta baixa.
P6. Porta EI2 60-C5, d’entrada al sector 1, mides 60 x 180 (ample x alt), des de la
galeria visitable
P7. Porta EI2 60-C5, d’entrada al LRE2, mides 90 x 190 (ample x alt),
P8. Porta EI2 60-C5, entre la galeria visitable i el soterrani de l’edifici Novíssim, mides
80 x 200 (ample x alt),
P9. Porta EI2 60-C5, entre la galeria visitable i la planta baixa de l’edifici Nou, mides 80
x 160 (ample x alt),
R2. Registre EI2 60, entre el sector 1 i la galeria no visitable, mides 70 x 170 (ample x
alt),
R4. Registre de doble fulla EI2 60, entre el LRE2 i la planta baixa (planta superior),
disposat en horitzontal i amb apertura des de dalt, preparat per suportar una
sobrecàrrega d’ús de 150 kg/m2, 2 fulles de mides 140 x 120 (ample x alt),
R5. Registre EI2 60, entre l’altell del sector 1 i unes concavitats amb passos
d’instal·lacions, mides 80 x 120 (ample x alt),
R10. Reixa intumescent certificada EI-60, en la ventilació oberta entre el sector 1 i el
pati superior, mides 60 x 60 (ample x alt),
Sectorització cega i fixa amb sistemes certificats EI-120 pels dos costats:
o Al sostre en el punt C entre el LRE2 i la planta superior
o Al sostre en els punts D i E entre el Sector 1 i les sortides al carrer per plaça
Sant Miquel.
o Al voltant de tots els registres i portes, per regularitzar el buit actual, entre el
premarc i el tancament resistent
o En tots els buits actuals dels perímetres horitzontals i verticals del Sector 1, del
Sector 2, del Local de risc especial 1 (LRE1) i del Local de risc especial 2
(LRE2), que siguin massa grans per ésser segellats
Segellat EI-120 entorn de forats i passos d’instal·lacions, amb sistemes certificats,
adequats a les mides de l’espai a omplir:
o Als punts A i B, entre l’espai a sota de l’escala de Romans i les galeries no
visitables.
o En tots i cada un dels forats i passos de tots els perímetres horitzontals i
verticals del Sector 1, del Sector 2, del Local de risc especial 1 (LRE1) i del
Local de risc especial 2 (LRE2)
Protecció passiva contra el foc de l’estructura principal dels sostres i escala interior, per
aportar una resistència R-120, amb pintura intumescent. Totes les biguetes, zanques i
graonat d’escala, jàssera i pilar són metàl·lics. Es sanejarà prèviament l'acer, s’aplicarà
una imprimació anticorrosiva i s’aplicarà la pintura amb el gruix i el nombre de capes
adequat a la massivitat dels perfils i a les cares exposades al foc. Si en el transcurs del
procés es descobreixen afectacions importants de l’acer o pèrdues de secció es
comunicarà a la Propietat abans de seguir el procés.
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MD.2 Requisits en funció de les característiques de l’edifici
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableixen els articles
3.1b) i 3.1c) de la Llei de Ordenació de l’edificació.
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En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb l’apartat 1.3
de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les
normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a
l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria.
En tractar-se d’un establiment d’ús administratiu, en general s’aplica el CTE. En aplicació de
l’article 2 de les Disposicions generals del Codi tècnic d’Edificació es complirà la Normativa
continguda en el Codi amb les excepcions que marca el propi codi en funció de l’àmbit
d’aplicació de les seves diferents seccions:
2.1 Seguretat estructural
No existeix intervenció estructural.
No obstant, i fora dels requeriments normatius, el registre R4 haurà de permetre una
sobrecàrrega de 1,5 kN/m2. El seu àmbit estarà senyalitzat com un espai no trepitjable i
formarà part d’un espai d’accés restringit. La sobrecàrrega demanada només respon a un
possible comportament inadequat o accidental dels usuaris..
Si durant les operacions de sanejament dels perfils de l’estructura principal de biguetes, pilars i
bigues, es descobreixen afectacions importants de l’acer o pèrdues de secció, es comunicarà a
la Propietat abans de continuar amb el procés, per procedir al passivat adequat dels perfils.
2.2 Seguretat en cas d’incendi
En conformitat amb el Pla Director d’Incendis de l’edifici Vell, acordat i aprovat pels SPEIS, el
projecte desenvolupa una sèrie d’intervencions segons les directrius d’aquest document, en
quant a sectorització, i resistència a l’estructura.
SI-1. Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi
Tot l’àmbit d’actuació quedarà sectoritzat en sector 1 i sector 2, interposant tancaments
EI-120 entre ells i la resta de l’edifici, portes EI2 60-C5 i registres EI2-60. Tots els
passos d’instal·lacions que travessen sectors d’incendis quedaran segellats.
Existeixen dos locals de risc especial dins de l’àmbit de projecte, el LRE1, ja consolidat,
i el LRE2 que es consolida amb la intervenció.
SI-2. Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi
No varien amb la intervenció.
SI-3. Condicions per a l’evacuació dels ocupants
Les portes compliran amb els requeriments normatius
SI-4. Instal·lacions de protecció contra incendi i la seva senyalització
No s’intervé en aquesta fase
SI-5. Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici
No varien amb la intervenció.
Si-6. Condicions de resistència al foc de l’estructura
No varien amb la intervenció.
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2.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat
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Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències
bàsiques SUA del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el
màxim possible, els accidents i danys als usuaris. Aquestes exigències es satisfan adoptant
solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització, DB SUA, així com
al Decret 259/2003 de “Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges” i al D.
135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
SUA-1. Condicions per limitar el risc de caigudes.
No varien amb la intervenció.
SUA-2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament
No s’aplica
SUA-3. Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes
No s’aplica
SUA-4. Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada
No varien amb la intervenció.
SUA-5. Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la
tipologia de l’edifici
No s’aplica
SUA-6. Condicions per evitar el risc d’ofegament
No s’aplica
SUA-7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
No s’aplica
SUA-8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp
No s’aplica
SUA-9. Condicions d’accessibilitat
No varien amb la intervenció.
2.4.

Exigències de salubritat
No es d’aplicació en aquest cas.

2.5

Protecció enfront el soroll:
No es d’aplicació en aquest cas.

2.6

Estalvi d’energia:
No es d’aplicació en aquest cas.

2.7

Altres requisits de l’edifici
Altres sistemes d’instal·lacions com el de baixa tensió, telecomunicacions i audiovisuals
compliran amb la reglamentació de cada àmbit
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
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MC.1 Descripció dels sistemes que composen l’edifici
1.1

Enderrocs i treballs previs
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1.2

Abans de l’inici dels treballs es desconnectaran electrònicament els detectors de totes
les zones de treball, o es desmuntaran físicament, per tal que no saltin durant les feines
a realitzar, que produiran pols.
Es protegirà tot l’entorn de la intervenció de protecció passiva, paviments i elements
sensibles a la brutícia i a la pols, amb plàstics, cartrons o fustes.
Es disposaran sistemes propis i eventuals de ventilació durant l’obra, per permetre els
treballs en condicions adequades de seguretat i salut, donat que els àmbits no són
espais prou ventilats.
Es sanejaran els elements d’acer de l’estructura principal que s’hagi de pintar, a un
nivell St2 segons UNE EN ISO 12944-4, fins eliminar l’òxid i totes les capes de pintura
o imprimació, per deixar una superfície adequada per imprimar.
Abans d’executar les divisòries de sectorització, ja siguin amb elements cecs o
practicables, s’enderrocaran parts inestables o degradades, fins aconseguir unes vores
adequades per la fixació dels elements de forma segura i estanca.
Es gestionaran els residus de manera adequada
Divisòries








1.3

S’executaran les divisòries cegues de sectorització amb plaques fabricades amb
materials adequats i amb sistemes idonis per aconseguir la certificació EI-120 de tot
l’element. Podran ser amb subestructura de suport o sense, depenent de les mides de
l’espai a cobrir. Seran acceptats tots els materials sempre que siguin rígids i estiguin
aplicats sobre elements o subestructures estables i resistents als cops (plaques de
fibres, plaques de resines, aplicació d’elements intumescents sobre elements de
tancament, etc.) Tots els elements de sectorització hauran de ser certificats per
l’exposició al foc per totes dues bandes.
També es construiran divisòries de sectorització entorn als registres o portes, per
regularitzar el buit actual, per omplir l’espai entre el premarc de la porta o registre i el
suport ferm del tancament existent.
També es construiran divisòries de sectorització en tots els buits actuals dels
perímetres horitzontals i verticals del Sector 1, del Sector 2, del Local de risc especial 1
(LRE1) i del Local de risc especial 2 (LRE2), que siguin massa grans per ésser
segellats.
S’executarà un segellat EI-120 entorn de forats i passos d’instal·lacions, amb sistemes
certificats, adequats a les mides de l’espai a omplir: S’accepten tot tipus d’elements i
sistemes homologats i adequats per una certificació posterior, ja siguin sacs, plaques o
elements amorfs, tot depenent de les dimensions i forma dels espais a omplir.
Divisòries practicables







Es disposaran les portes EI2 60-C5 segons documentació gràfica, metàl·liques,
fabricades a mida i de manera que el pas sigui el màxim possible fins a un límit de 90
cm. d’ample per 200 cm. d’alt. Les mides de les portes que figuren a la documentació
gràfica són aproximades, i caldrà una confirmació abans de la seva construcció.
Totes les portes disposaran de maneta pels dos costats, pany i cop, sense clau i sense
barra antipànic. Disposaran de tancaportes, ja sigui superposat o integrat a les
frontisses.
La porta serà anivellada i regulada pel tancament complet i sense grans cops, una
vegada alliberada la fulla, impedint que les irregularitats de sostre o paviment
interfereixin en el seu recorregut.
Es conservarà el marc perimetral d’estanquitat de tota la porta, també en l’entrega amb
el paviment.
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Caldrà que tots els sistemes compleixin la certificació exigida per la porta.
Es disposaran els registres EI2 60 segons documentació gràfica, metàl·lics, fabricats a
mida i de manera que el pas sigui el màxim possible fins a un límit de 80 per 170 cm
(ample x alt), a excepció del registre R4 que cobrirà el forat estructural regularitzat al
complet. Les mides dels registres que figuren a la documentació gràfica són
aproximades, i caldrà una confirmació abans de la seva construcció.
Tots els registres tindran tirador, cop i pany per clau de quadradet
El registre R4 serà de dues fulles, sense cap element central, que tanqui una contra
l’altra. Es disposarà horitzontalment, amb les fulles amb obertura cap amunt, des de la
planta superior. Un cop tancat suportarà una sobrecàrrega de 150 kg/m2. Es disposarà
una placa visible per la part superior que indiqui la sobrecàrrega admesa màxima.
Les portes i els registres es muntaran sobre premarcs fixats a l’obra existent o a la
divisòria de sectorització que serveixi per regularitzar el forat existent, quedant sempre
el premarc fixat de forma sòlida.
S’instal·larà una reixa intumescent certificada EI-60, en substitució de la reixa actua, a
la ventilació oberta entre el sector 2 i el pati superior.
Revestiments







1.5

Es pintarà amb pintura intumescent tota l’estructura principal metàl·lica dels sostres, el
pòrtic assenyalat a la documentació gràfica (jàssera i pilar) i l’estructura i graonat de
l’escala interior a sobre del LRE1, per aportar una resistència R-120.
Un cop sanejades les superfícies, s’aplicarà una imprimació anticorrosiva
Posteriorment s’aplicarà la pintura amb el gruix i el nombre de capes adequat a la
massivitat dels perfils i a les cares exposades al foc.
Si en el transcurs del procés es descobreixen afectacions importants de l’acer o
pèrdues de secció es comunicarà a la Propietat abans de seguir el procés.
S’executaran els assajos de control de qualitat corresponents, per part d’una entitat de
control independent, per certificar que s’han aconseguit els gruixos adequats conforme
la resistència exigida, les prescripcions del fabricant i la massivitat dels perfils.
Instal·lacions de detecció i extinció d’incendis







No s’actuarà en l’ampliació o renovació d’elements de detecció ni extinció d’incendis.
No obstant, si és necessari fer el trasllat d’algun element terminal que destorbi per
portar a terme les intervencions requerides, es desmuntarà i es tornarà a connectar en
la posició adequada.
Abans de l’inici dels treballs es desconnectaran electrònicament els detectors de totes
les zones de treball, o es desmuntaran físicament (conservant-los i custodiant-los), per
tal que no saltin durant les feines a realitzar, que produiran pols. A la finalització dels
treballs es tornaran a connectar els elements desconnectats i s’activaran en la
centraleta.
Tots els treballs en els elements del sistema de detecció d’incendis es portaran a terme
per la contracta de manteniment del sistema o be sota les seves instruccions i control
específic.
Barcelona, juny de 2.021

Carlos Díez Rodríguez
Direcció de Logística i Manteniment
Gerència de Recursos
Ajuntament de Barcelona
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
DEL PROJECTE DE SECTORITZACIÓ I PROTECCIÓ PASSIVA DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI
VELL DE LES CASES CONSISTORIALS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Juny de 2.021

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Estudi bàsic de Seguretat i SAlut
Obres de sectorització i protecció passiva del soterrani de
l’edifici Vell de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de
Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

INDEX
1
2
3
4

DADES DE L'OBRA
DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Estudi bàsic de Seguretat i SAlut
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Obres de sectorització i protecció passiva del soterrani de
l’edifici Vell de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de
Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1 DADES DE L’OBRA
Tipus d'obra:

Obra de reforma interior

Emplaçament:

Plaça de Sant Jaume, 1

Superfície d’intervenció:

300 m2

Promotor:

Ajuntament de Barcelona

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:

Carlos Díez Rodríguez

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Carlos Díez Rodríguez

2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
Topografia:

Interior d’edificació

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell No procedeix.
freàtic
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn

Edificis
administratius,
restauració

docents

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com Aigua Sanitària, Sanejament,
soterrades:
tensió, Senyals Febles
Ubicació de vials:
(amplada, nombre, densitat de circulació)

i

Baixa

Carrer Ciutat. 1 carril de circulació. 4
metres
Carrer Templers. 1 carril de circulació i
zona per contenidor de runa. 4 metres.
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3. COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Donades les característiques previstes de l'obra aquí reflexada es redacta l'Estudi Bàsic ja que
es preveu que es porti a terme complint amb els principis descrits en el Real Decreto 1.627
/1997 per a obres amb una durada inferior als 500 jornals, i de pressupost inferior als
450.759 €.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball
i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants
dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal.lacions
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o aprop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1) L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l'origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2) L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d'encomenar les feines.
3) L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
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4) L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5) Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors,
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats operatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
3.3.1 TREBALLS PREVIS








Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de materials.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

3.3.2.ENDERROCS












Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
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3.3.3. RAM DE PALETA
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Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

3.3.4. REVESTIMENTS I ACABATS













Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions químiques).

3.3.5. INSTAL·LACIONS










Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
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RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D.1627/1997)
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1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn
del lloc de treball.
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic.
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
o
o
o
o
o
o
o

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i
circulacions dins l'obra.
Senyalització de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions
aïllants.
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Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció,
frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció
de rases.
Utilització de paviments antilliscants.
Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col.locació de xarxat en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
o
o
o
o

o
o
o
o

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules.
Utilització de calçat de seguretat.
Utilització de casc homologat.
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.
Utilització de davantals.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill
d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament
d'aire.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
o

o
o
o

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles amb els vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

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

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost
general de l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i
salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el
pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de
protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un
estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra
intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat
i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat
per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres
autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es
farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la
inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i
complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi
sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives
de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de
plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de
mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà
implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5
del RD.
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Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte
d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva
aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en
els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció
facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i
salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel
Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En
les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o
òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació
de coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i
salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en
ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció
facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la
Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra
de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.
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Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
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L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el
pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les
Administracions públiques competents.
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4.2 PART II
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS,
FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aspectes generals.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

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

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

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

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

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

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

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)
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MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

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

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

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

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

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

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

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 23 de mayo de 1977

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

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

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

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

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

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

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

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

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

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

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

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

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.
PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº
140 de 12/06/1997
U.N.E.-E.N. 397: 1995
U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la U.N.E.-E.N. 458: 1994
selecció, us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat,
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús
professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de U.N.E.-E.N. 358: 1993
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de
subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i
marcat.
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EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995
U.N.E.-E.N. 139:1995
U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
U.N.E.-E.N. 374-3:1995
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995
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VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules
de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995
U.N.E.-E.N. 470-1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996

Barcelona, juny de 2.021
Carlos Díez Rodríguez
Direcció de Logística i Manteniment
Gerència de Recursos
Ajuntament de Barcelona
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a) Normativa específica de l’activitat:
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
Decret 106/2008, de 6 de maig i Decret legislatiu 3/2010,de 5 d’octubre, de mesures per a
l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. (S’adjunta en PDF2
carta d’aprovació de la direcció gral. de Turisme)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

b) Normativa tècnica:
Àmbit General:
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de 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)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (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. 9/6/71 (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. 462/71 (BOE: 24/3/71)
Accessibilitat
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
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007
(BOE 23/10/2007)
Telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de
Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT
Seguretat estructural
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
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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)
Seguretat en cas d’incendis
CTE DB SI 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)
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis
complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
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)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Seguretat d’utilització
CTE DB SU Seguretat d’Utilització
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
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)
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT
Estalvi d’energia
CTE DB HE Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
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)
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) Donada la incidència en
diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva
construcción
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)
Salubritat
CTE DB HS 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
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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 (DOGC:16/7/2009)
Protecció enfront del soroll
CTE DB HR Protecció davant del soroll
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD
1675/2008(BOE 18/10/2008) i Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
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)
Sistemes estructurals
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 Aptitud al servei
SE AE Accions en l’edificació
SE C Fonaments
SE A Acer
SE M Fusta
SE F Fàbrica
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)
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
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)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir
de l’1/12/2008
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizado con elementos prefabricados
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes
encarregats abans de l’1/12/2008
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els
projectes encarregats abans de l’1/12/2008
Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
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)
Materials i elements de construcció
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
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O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (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)
Instal·lacions
Instal·lacions de protecció contra incendis
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
RD 513/2017 (BOE 12/06/2017)
Instal·lacions de parallamps
CTE DB SU-8 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)
Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). 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)
Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·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)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a
línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
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)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SU-1 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)
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)
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)
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)
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC:
7/2/90)
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores
electromecánicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del
reglament anteriorment esmentats)
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de
descripciones 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)
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)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i
inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolució 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)
Instal·lacions de fontaneria
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

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.
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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)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
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)
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)
Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)
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)
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)
Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Qualitat de l’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)
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 de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de
Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de
telefonia bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios
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Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per
a l’accés al servei de telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació,
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades
associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)
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 Instal·laciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries.
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de
conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)
Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà 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 tècnicas 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) quedarà 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 tècnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006
Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso
propio"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)
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Control de qualitat
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)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (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)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i
cobertes i d'elements resistents components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)
Residus d’obra i enderrocs
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008)
Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13
de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
En qualsevol cas, encara que no estigui indicada alguna normativa en aquest llistat del
projecte, aquesta serà igualment d’obligat compliment per a la bona execució de les obres.
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Obres de sectoritzacio i protecció passiva del soterrani de l´edifici Vell

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
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1

Data: 09/06/21

K12CAAZZ

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
DESCRIPCIÓ

m2

Protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats durant el transcurs de les obres, per tal de poder realitzar
tots els treballs sense malmetrel's, amb cartró i plàstics o material addient per l'element a protegir, i posterior retirada de les
proteccions

Tipus

C

1

SECTOR 1

3

Previsió

4

SECTOR 2

5

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

121EAR11

K21BU001

%

1,000

225,000

225,000 C#*D#*E#*F#

1,000

21,000

21,000 C#*D#*E#*F#

T
T

pa

m2

Num. Text

1,000

Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

P8

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

2

P6

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

P3

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

4

R10

1,000

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

121EARZZ

pa

K8741120

Num. Text

m2

7,000

Ajudes per la consolidació i enderroc d'elements no estables en l'entorn de les intervencions de sectorització
AMIDAMENT DIRECTE

5

246,000

Partida alçada a justificar per la desconnexió electrònica o desmuntatge físic dels detectors de totes les zones de treball, a
executar per empresa mantenidora o sota les seves directrius i control.
Conservació i custòdia dels elements a l'obra

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

Superficie

AMIDAMENT DIRECTE
3

TOTAL

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
2

1

UA

Num. Text

2

Pàg.:

1,000

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN
ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.Cal considerar el
desenvolupament del perímetre.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Ales de bigueta

1,000

300,000

0,080

24,000 C#*D#*E#*F#

2

Jàssera

1,000

4,000

0,800

3,200 C#*D#*E#*F#

3

Pilar

1,000

5,000

0,800

4,000 C#*D#*E#*F#

4

Escala

2,000

6,000

0,800

9,600 C#*D#*E#*F#

5

Graons

14,000

1,000

0,800

11,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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K2RA73G1

52,000

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

m3

AMIDAMENT DIRECTE
7

2

10,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

m3

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
AMIDAMENT DIRECTE
8

K1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida 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 i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

Num. Text
1

Tipus

Bastida mòbil

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

10,000

K1215250

Tipus

Bastida mòbil durant 2 mesos

[C]

2,000

[D]

10,000

[E]

[F]

60,000

01
02

NUM. CODI
1

E7D8CBZZ

TOTAL

Fórmula

1.200,000

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
DIVISÒRIES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Muntatge de tancament EI-120 amb plaques de silicat càlcic de gruix suficient segons fabricant, col·local amb o sense
subestructura, depenent de les dimensions de l'element. Element segellat i certificat

Num. Text
1

20,000

1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària 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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

m2

Num. Text
1

TOTAL

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

10,000

Tancaments varis

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

40,000

TOTAL

Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

40,000

EUR
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Tipus

Segellats varis

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

100,000

E7DZEB11

Tipus

Segellats varis

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

100,000

01
03

NUM. CODI
1

EASA71ZZ

TOTAL

Fórmula

100,000

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
TANCAMENTS PRACTICABLES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, feta a mida, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum variable de
60 a 80 x160 a 205 cm. Muntada sobre bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, fixat a l'obra
existent o a la regularització del buit d'obra amb sectorització EI-120, de forma sòlida. Disposarà de maneta pels dos
costats, pany i cop, sense clau i sense barra antipànic. Disposaran de tancaportes, ja sigui superposat o integrat a les
frontisses.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

P1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

P3

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

P6

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

P7

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

5

P8

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

6

P9

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

100,000

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

Segellat de protecció contra el foc per a pas de cables, safates, corrugats o conductes, a través de mu,r amb escuma
autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc
EI-120, i aplicat amb pistola.

m2

Num. Text
1

TOTAL

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

EASA71ZY

Num. Text
1

R4

3

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm
de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a
l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc
EI-120.

m2

Num. Text
1

Pàg.:

u

6,000

Subministrament i col·locació de registre doble tallafocs metàl·lic, feta a mida, EI2-60, de dues fulles batents per a una llum
de 240 x 140 cm., sense element central. Dues fulles de 120 x 140 cm. cadascuna, Es disposarà horitzontalment, amb les
fulles amb obertura cap amunt, des de la planta superior. Un cop tancat suportarà una sobrecàrrega de 150 kg/m2. Es
disposarà una placa visible per la part superior que indiqui la sobrecàrrega admesa màxima. Inclou tirador, cop i pany per
clau de quadradet
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Obres de sectoritzacio i protecció passiva del soterrani de l´edifici Vell

AMIDAMENTS
3

EASA71ZX

Data: 09/06/21

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

R5

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

EEKN1DZZ

1

Tipus

R10

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
04

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
E7D69TZY

2,000

Subministrament i muntatge de reixa intumescent EI-60, de dimensions fins a 600x600 mm, disposada amb ancoratge
sobre paret

u

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
REVESTIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i el número de capes necessàries de
pintura intumescent, amb el gruix necessari segons prescripcions del fabricant i massivitat dels perfils per obtenir una
resistència R-120

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Ales de bigueta

1,000

300,000

0,080

24,000 C#*D#*E#*F#

2

Jàssera

1,000

4,000

0,800

3,200 C#*D#*E#*F#

3

Pilar

1,000

5,000

0,800

4,000 C#*D#*E#*F#

4

Escala

2,000

6,000

0,800

9,600 C#*D#*E#*F#

5

Graons

14,000

1,000

0,800

11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Fórmula

R2

Num. Text

1

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
4

121EARXX

52,000

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada pel trasllat, desconnexió i reconnexió de detectors d'incendis i treballs de configuració de centraleta.
Trasllat d'algun element terminal que destorbi per portar a terme les intervencions requerides, es desmuntarà i es tornarà a
connectar en la posició adequada. A la finalització dels treballs es tornaran a connectar els elements desconnectats i
s'activaran en la centraleta.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

4

Subministrament i col·locació de registre tallafocs metàl·lic, feta a mida, EI2-60 una fulla batent per a una llum variable de
70 a 80 x 120 a 170 cm. Muntat sobre bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, fixat a l'obra
existent o a la regularització del buit d'obra amb sectorització EI-120, de forma sòlida. Inclou tirador, cop i pany per clau de
quadradet

u

Num. Text

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Pàg.:

01
06

1,000

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
IMPREVISTOS
EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Obres de sectoritzacio i protecció passiva del soterrani de l´edifici Vell

AMIDAMENTS
NUM. CODI

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1

KD110008

Data: 09/06/21

DESCRIPCIÓ

h

TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER TREBALLS IMPREVISTOS I REMATS. Hores d'operaris, oficial 1ª i ajudant.
en treballs d'especial dificultat en àmbits de paleteria, desmuntatge I muntatge d'instal.lacions, serralleria, vidreria, pintura,
instal.lacions de qualsevol tipus, etc.. Inclou totes les ajudes per intervencions no previstes
Tipus

C

1

*Previsió

[C]

Unitats

[D]

[E]

[F]

01
07

1

X0000001

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
SEGURETAT I SALUT
DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada de cobrament íntegre per totes les mesures i mitjans necessaris i prescriptius del Pla de Seguretat i Salut,
inclosos mitjans auxiliars de ventilació i extracció de l'àmbit de treball
Tipus

C

1

SiS

[C]

[D]

[E]

[F]

01
08

1

J89XJ600

J89X2102

UA

DESCRIPCIÓ

u

Jornada per a inspecció visual del recobriment ignifug

u

1,000

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENT DIRECTE
2

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

Unitats

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

27,000

UA

Num. Text

2

Fórmula

27,000 C#*D#*E#*F#

27,000

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

Hores

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

5

UA

Num. Text

2

Pàg.:

1,000

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 15
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Obres de sectoritzacio i protecció passiva del soterrani de l´edifici Vell

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2

CAPÍTOL

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1

K12CAAZZ

Pàg.: 1

Data: 09/06/21

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats
durant el transcurs de les obres, per tal de poder realitzar tots els
treballs sense malmetrel's, amb cartró i plàstics o material addient
per l'element a protegir, i posterior retirada de les proteccions

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3,00

246,000

738,00

(P - 14)
2

121EAR11

pa

Partida alçada a justificar per la desconnexió electrònica o
desmuntatge físic dels detectors de totes les zones de treball, a
executar per empresa mantenidora o sota les seves directrius i
control.
Conservació i custòdia dels elements a l'obra (P - 0)

150,00

1,000

150,00

3

K21BU001

m2

Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

7,23

7,000

50,61

4

121EARZZ

pa

Ajudes per la consolidació i enderroc d'elements no estables en
l'entorn de les intervencions de sectorització (P - 1)

69,00

1,000

69,00

5

K8741120

m2

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins
a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO
8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada,
segons les especificacions de la DT.Cal considerar el
desenvolupament del perímetre. (P - 18)

16,34

52,000

849,68

6

K2R641E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 16)

42,83

10,000

428,30

7

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

29,59

10,000

295,90

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat
d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 17)
8

K1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida 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 i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 12)

7,76

20,000

155,20

9

K1215250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària 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

0,10

1.200,000

120,00

EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Obres de sectoritzacio i protecció passiva del soterrani de l´edifici Vell

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Data: 09/06/21
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 13)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2

CAPÍTOL

02

DIVISÒRIES

NUM. CODI

2.856,69

01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E7D8CBZZ

m2

Muntatge de tancament EI-120 amb plaques de silicat càlcic de
gruix suficient segons fabricant, col·local amb o sense
subestructura, depenent de les dimensions de l'element. Element
segellat i certificat (P - 3)

130,19

40,000

5.207,60

2

E7DZB12B

m2

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana
mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de
gruix i revestiment resistent al foc a base de resines
termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a
l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a
ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120.
(P - 4)

33,87

100,000

3.387,00

3

E7DZEB11

m2

Segellat de protecció contra el foc per a pas de cables, safates,
corrugats o conductes, a través de mu,r amb escuma autoinflable
d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat
tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb
pistola.
(P - 5)

8,72

100,000

872,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

CAPÍTOL

03

NUM. CODI

9.466,60

01.02

UA

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2
TANCAMENTS PRACTICABLES

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EASA71ZZ

u

Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, feta a
mida, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum variable de 60 a 80
x160 a 205 cm. Muntada sobre bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm, fixat a l'obra existent o a la
regularització del buit d'obra amb sectorització EI-120, de forma
sòlida. Disposarà de maneta pels dos costats, pany i cop, sense
clau i sense barra antipànic. Disposaran de tancaportes, ja sigui
superposat o integrat a les frontisses. (P - 8)

1.345,23

6,000

8.071,38

2

EASA71ZY

u

Subministrament i col·locació de registre doble tallafocs metàl·lic,
feta a mida, EI2-60, de dues fulles batents per a una llum de 240
x 140 cm., sense element central. Dues fulles de 120 x 140 cm.
cadascuna, Es disposarà horitzontalment, amb les fulles amb
obertura cap amunt, des de la planta superior. Un cop tancat
suportarà una sobrecàrrega de 150 kg/m2. Es disposarà una
placa visible per la part superior que indiqui la sobrecàrrega
admesa màxima. Inclou tirador, cop i pany per clau de quadradet
(P - 7)

3.709,02

1,000

3.709,02

3

EASA71ZX

u

Subministrament i col·locació de registre tallafocs metàl·lic, feta a
mida, EI2-60 una fulla batent per a una llum variable de 70 a 80 x
120 a 170 cm. Muntat sobre bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm, fixat a l'obra existent o a la
regularització del buit d'obra amb sectorització EI-120, de forma
sòlida. Inclou tirador, cop i pany per clau de quadradet (P - 6)

845,23

2,000

1.690,46

4

EEKN1DZZ

u

Subministrament i muntatge de reixa intumescent EI-60, de
dimensions fins a 600x600 mm, disposada amb ancoratge sobre
paret (P - 9)

271,47

1,000

271,47

EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Obres de sectoritzacio i protecció passiva del soterrani de l´edifici Vell

PRESSUPOST
TOTAL

CAPÍTOL
01

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2

CAPÍTOL

04

REVESTIMENTS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1

E7D69TZY

TOTAL

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i el número de capes necessàries de pintura
intumescent, amb el gruix necessari segons prescripcions del
fabricant i massivitat dels perfils per obtenir una resistència
R-120 (P - 2)

OBRA

01

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2

CAPÍTOL

05

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

1

121EARXX

TOTAL

UA
pa

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Partida alçada pel trasllat, desconnexió i reconnexió de detectors
d'incendis i treballs de configuració de centraleta.
Trasllat d'algun element terminal que destorbi per portar a terme
les intervencions requerides, es desmuntarà i es tornarà a
connectar en la posició adequada. A la finalització dels treballs es
tornaran a connectar els elements desconnectats i s'activaran en
la centraleta.
(P - 0)

01

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2

CAPÍTOL

06

IMPREVISTOS

1

KD110008

TOTAL

UA
h

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER TREBALLS
IMPREVISTOS I REMATS. Hores d'operaris, oficial 1ª i ajudant.
en treballs d'especial dificultat en àmbits de paleteria,
desmuntatge I muntatge d'instal.lacions, serralleria, vidreria,
pintura, instal.lacions de qualsevol tipus, etc.. Inclou totes les
ajudes per intervencions no previstes (P - 19)

01

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2

CAPÍTOL

07

SEGURETAT I SALUT

1

X0000001

TOTAL

UA
PA

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Partida alçada de cobrament íntegre per totes les mesures i
mitjans necessaris i prescriptius del Pla de Seguretat i Salut,
inclosos mitjans auxiliars de ventilació i extracció de l'àmbit de
treball (P - 0)

01

PRESSUPOST PALAU_21_000_ES2

CAPÍTOL

08

CONTROL DE QUALITAT

1

J89XJ600

47,02

52,000

2.445,04

2.445,04

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

550,00

1,000

550,00

550,00

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

51,99

27,000

1.403,73

1.403,73

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

450,00

1,000

450,00

450,00

01.07

OBRA

NUM. CODI

IMPORT

01.06

OBRA

NUM. CODI

AMIDAMENT

01.05

OBRA

NUM. CODI

PREU

01.04

CAPÍTOL

NUM. CODI

13.742,33

01.03

OBRA

NUM. CODI

Pàg.: 3

Data: 09/06/21

UA
u

DESCRIPCIÓ
Jornada per a inspecció visual del recobriment ignifug (P - 11)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

250,00

1,000

250,00

EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Obres de sectoritzacio i protecció passiva del soterrani de l´edifici Vell

PRESSUPOST
2

J89X2102

CAPÍTOL

u

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 15 (P - 10)

16,75

01.08

10,000

167,50

417,50

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

TOTAL

Pàg.: 4

Data: 09/06/21

EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/06/21

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
DIVISÒRIES
TANCAMENTS PRACTICABLES
REVESTIMENTS
INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
IMPREVISTOS
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT
Pressupost PALAU_21_000_ES2

2.856,69
9.466,60
13.742,33
2.445,04
550,00
1.403,73
450,00
417,50
31.331,89
31.331,89

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost PALAU_21_000_ES2

31.331,89
31.331,89

EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

Obres de sectoritzacio i protecció passiva del soterrani de l´edifici Vell

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

31.331,89

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 31.331,89............................................................................

4.073,15

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 31.331,89...............................................................................

1.879,91

Subtotal

37.284,95

21 % IVA SOBRE 37.284,95...............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( QUARANTA-CINC MIL CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 10/06/2021 a les 15:12, que informa.

7.829,84

€

45.114,79

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Memòria i plecs
Obres de sectorització i protecció passiva del soterrani de
l’edifici Vell de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de
Barcelona

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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