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1 DADES GENERALS (MG)
MG1. Agents del projecte
Projecte

PUNT JOVE

Tipus d’intervenció

Obra de reforma

Emplaçament

Carrer Empordà, 14

Municipi

17772_Ordis

MG2. Agents del projecte
Promotor

AJUNTAMENT D’ORDIS

NIF

P1712200C

Adreça

Plaça de l’Església, 1. 17772 Ordis

Telefon

972.525.159

Mail

ajuntament@ordis.cat

Redactor

LAURA GIRÓ COSTA

NIF

40446378G

Adreça

Carrer Sant Baldiri, 3. 17781 Vilamaniscle

Nºcol.legiat

37911-5

Telefon

635534494

Mail

lagico@coac.net
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MD. Memòria descriptiva
MD1. Objecte del projecte

L’objecte d’aquest document és el condicionament de l’edifici municipal situat al carrer Empordà, 14 per destinar-ho a Espai
Jove.
Es redacta aquest projecte per tal de descriure i valorar les obres necessàries per tal de procedIr a realizar la reforma interior d’un
local sense ús per destinar-ho a espai jove i a la instal.lació a la coberta de plaques solars per autoconsum.
La reforma del local s’acompanyarà d’un servei de dinamització juvenil que vetllarà perquè hi hagi una graella de programació
atractiva per als joves, tenint present la visió de gènere i la interculturalitat i, així, ajudar a apoderar els joves per tal que siguin
ciutadans compromesos amb el projecte, el poble i la societat en general.

MD2. Antecedents
MD2.1 Requisits normatius
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació
(LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.
MD2.2 Condicions de l’emplaçament I l’entorn físic
L’altitud de la població és de 98m sobre el nivel del mar. La parcel.la on es hi ha el local està situada un metre per sota el nivell
del carrer i s’hi accedeix amb una rampa. A l’entorn inmediat hi ha una pista poliesportiva i una zona d’aparcament. En un extrem
de l’edifici on hi ha el local a reformar hi ha un transformador. No hi ha edificacions mitgeres adjacents. Al fons de la parcel.la hi
ha una zona de picnic i el carrer de la parcel.la és un carrer d’accés al nucli.
L’edifici on hi ha el local que es vol destinar a espai-jove és relativament nou, amb una estructura vertical formada per pilars
metàl.lics, tipus HEB, situats dins el mur de maó perforat de 24x14x5cm, cambra d’aire amb 4 cm de projectat de poliuretà i envà
ceràmic interior a i amb una coberta inclinada suportada sobre corretges metàl.liques, amb acabat de panell metàl.lica tipus
sandvitx amb 5 cm d’aïllament.

MD3. Descripció del projecte
MD3.1 Descripció general
El projecte descriu les obres necessàries per adaptar l’edifici a les necessitats de la promotora.
L’edifici es formalitza amb dos volums rectangulars units a través de la coberta i entre ells existeix una zona de pas coberta.
El volum més petit está compost per una estança de instal.lacions, un espai de neteja i un magatzem. El volum més gran objecte
de la nostra reforma actualment está distribuit amb quatre espais, dos locals amb un wc cadasqun d’ells utilitzat per les diferents
associacions del poble, un espai de bar que dòna a l’exterior mitjançant una gran obertura i un bany adaptat amb accés directa
des de l’exterior.
Amb aquesta intervenció es volen adequar aquests diferents espais per destinar-ho als joves amb edats compreses entre 12 i 17
anys per tal d’oferi’ls-hi un espai d’oci i lleure on puguin gaudir del seu temps lliure.
La intervenció també inclou la col.locació al sostre de l’edifici de la seva propietat, una estructura amb panells solars fotovoltaics,
per poder produir una part del consum d’energia elèctrica de l’edifici. Instal·lant un total de 52 unitats de panells fotovoltaics de
400 W a la coberta, la potència de pic de la instal·lació serà de 20,8 kW.
La instal·lació donarà consum al mateix edifici (aparell aire condicionat, il·luminació i endolls) i a la sala polivalent municipal
(aparell aire condicionat, il·luminació i endolls).
MD3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística
Dades urbanístiques de l’edifici on es troba situat l’edifici:
Pla general

Revisió del Pla general d’Ordenació Urbana del municipi d’Ordis, aprovat
definitivament 18/03/98
Modificació del pla general
Modificació número 3 del Pla general relativa a l'ampliació d'usos i nova regulació
urbanística a la parcel·la 24 del carrer Empordà, aprovat definitivamente
22/12/2010

Classificació del sòl

Sòl urbà

Qualificació del sòl

Sistema d’equipaments i dotacions (6a*)

Altres paràmetres normatius:
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No es modifica cap paràmetre urbanístic
El local actualment ja es troba construït cumplint tots els paràmentres del planejament.
L’adequació i reforma consisteix en:
Reformes interiors de distribució i instal.lacions sense afectació d’elements estructurals.
La justificació d’aquestes superfícies:

Superfícies construïdes REFORMADES (sense afectació estructural): 58,47m2
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MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici
L’edifici proporciona unes prestacions de funcionalitat, seguretat i accessibilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE,
en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta la resta de normativa d’aplicació.
_Funcionalitat

→ Utilització

_Seguretat

→ Estructural
→ en cas d’Incendi
→ d’utilització i accessibilitat

MD 3.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús
La superfície útil del local es repartirà de la següent manera:
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS REFORMADES
PLANTA BAIXA
LOCAL 1
LOCAL 2
LOCAL 3
LOCAL 4
Sup útil total

6.45 m2
16.50 m2
19.85 m2
10.40 m2
53.20 m2

MD 4.1 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat
El projecte cumpleix amb els criteris generals d’aplicació de la Normativa d’Accessibilitat a les activitats en edificis existents
(Document TAAC)
Ús pública concurrència (activitats associatives diverses) DT-3.2 i DT-4.4
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi
d’Accessibilitat de Catalunya (D.135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el
requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
MD 4.2 Seguretat Estructural (SE)
No s’hi actua, l’edifici consta d’una estructura de pilars i bigues metal.liques, amb façanes d’obra vista, soportada sobre
fonaments de formigo armat.
MD 4.3 Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions (SI)
Les condicions de seguretat en cas d’incendi compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. Aquestes exigències es satisfan
adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es dóna compliment al
Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91 ”.
L'edifici es va projectar per unes activitats de la mateixa que la categoria de pública concurrència.
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI
S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Habitatge unifamiliar adossat”. A continuació es
relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’annexe, ordenats per exigències bàsiques
SI :
SI 1 Propagació interior
Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici.
SI 2 Propagació exterior
-Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis.
SI 3 Evacuació d’ocupants
- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur
dins el mateix en condicions de seguretat.
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
-L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així
com la transmissió de l’alarma als ocupants.
SI 5 Intervenció de bombers
- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis.
SI 6 Resistència al foc de l’estructura
L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè es puguin complir les anteriors
exigències bàsiques. (cumpleix R90)
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MD 4.4. Seguretat d’Utilització i accessibilitat. Prestacions (SUA)
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat 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, així com facilitar el seu accés i
utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i
accessibilitat, DB SUA, així com el D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya” i la Taula d’Accessibilitat a les Activitats de
Catalunya.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA i als quals es dóna resposta
des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat.
SUA 1 Risc de caigudes
- A totes les zones es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres de protecció
amb configuració de no escalable i alçada en funció de l’alçada del desnivell que s’està protegint.
SUA 2 Impactes o enganxades
- A totes les zones de l’habitatge es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i
aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i
que es detallen a l’apartat MC 4 “Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”. També es considera,
la protecció a enganxades amb elements d’obertures .
SUA 3 Immobilització en recintes tancats
- Les portes tindran sistema de desbloqueig interior.
SUA 4 Il·luminació inadequada
-Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una il·luminació inadequada en zones de circulació dels
edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de l’enllumenat normal.
SUA 6 Ofegament
-No procedeix
SUA 7 Vehicles en moviment
-Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la protecció de les
zones de circulació rodades i les de les persones.
SUA 8 Acció del llamp
- No procedeix
SUA 9 Accessibilitat
-Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura del l’habitatge a les persones amb discapacitat.
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el
Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que
es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
Així doncs:
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible.
MD 4.5 Salubritat (HS)
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat (que afecta
bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire
interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
HS 1 Protecció enfront de la humitat
No procedeix
HS 2 Recollida i evacuació de residus
-L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic
de recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva
dels mateixos i la seva posterior gestió.
HS 3 Qualitat de l’aire
L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que
es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es
garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants.
-Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació
dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici,
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amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre
instal·lacions tèrmiques.(extracció planxa local 4)
HS 4 Subministrament d’aigua
-L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de
forma sostenible, aportant cables suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al
consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.
-Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes
característiques tal que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.
HS 5 Evacuació d’aigües
-L’edifici disposarà de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o
conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.
MD 4.6 Estalvi d’energia (HE)
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels ocupants i
regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La
definició de les instal·lacions es fa a la Memòria descriptiva i constructiva del projecte.
.

LAURA GIRO I
COSTA /
num:37911-5

Firmado digitalmente por LAURA GIRO I COSTA /
num:37911-5
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Girona, o=Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya / COAC / 0015, ou=Col·legiat,
title=Arquitecte, sn=GIRO I COSTA, givenName=LAURA,
serialNumber=40446378G, cn=LAURA GIRO I COSTA /
num:37911-5, email=lagico@coac.net
Fecha: 2020.12.23 11:55:33 +01'00'

LAURA GIRÓ COSTA
L’ARQUITECTE
Ordis, desembre 2020

Projecte BÀSIC
Espai Jove_Ajuntament d’Ordis
12/2020

PROPOSTA TÈCNICA I ECONÓMICA DE INSTAL.LACIÓ CLAUS EN MÀ, PER
LA COL.LOCACIÓ DE PANELLS FOTOVOLTAICS PER AUTOCONSUM A
L’EDIFICI DEL CARRER DE L’HORT NÚMERO 2 D’ORDIS, PROPIETAT DE
L’AJUNTAMENT D’ORDIS

Coll Enginyeria

1/7

1.

DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A DUR A TERME

Amb aquesta proposta tècnica i econòmica es pretén donar compliment al sol·licitat per l’Ajuntament
d’Ordis, per poder col·locar, al sostre de l’edifici de la seva propietat, una estructura amb panells
solars fotovoltaics, per poder produir una part del consum d’energia elèctrica de l’edifici situat al
Carrer de l’Hort, número 2 d’Ordis.
D’acord amb el que disposa el nou Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les
condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, i d’acord
amb les indicacions de l’Ajuntament d’Ordis, la instal·lació es classificarà com a Modalitat de
subministrament amb excedents.
Cal tenir present que per la realització dels treballs, caldrà la obtenció del permís de l’Ajuntament de
d’Ordis.

2.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Instal·lant un total de 52 unitats de panells fotovoltaics de 400 W al terrat de l’edifici ubicat al Carrer
de l’Hort, número 2, a l’Ordis la potència de pic de la instal·lació serà de 20,8 kW.
La instal·lació donarà consum al mateix edifici (aparell aire condicionat, il·luminació i endolls) i a la
sala polivalent municipal (aparell aire condicionat, il·luminació i endolls).
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La irradiació solar a la ubicació és la següent:
Percentatge irradiació

Dies mes

(%)

Hores producció

Potència

Energia

teòrica diària

(kW)

kWh

Gener

4,96%

31

2,23

20,8

1437,904

Febrer

6,21%

28

3,09

20,8

1799,616

Març

8,48%

31

3,81

20,8

2456,688

Abril

9,55%

30

4,44

20,8

2770,56

Maig

10,99%

31

4,94

20,8

3185,312

Juny

11,35%

30

5,28

20,8

3294,72

Juliol

11,78%

31

5,3

20,8

3417,44

Agost

10,92%

31

4,91

20,8

3165,968

Setembre

8,91%

30

4,14

20,8

2583,36

Octubre

7,05%

31

3,17

20,8

2044,016

Novembre

5,04%

30

2,34

20,8

1460,16

Desembre

4,76%

31

2,14

20,8

1379,872

TOTAL/any

28995,616

kWh

Per tant les plaques fotovoltaiques produiran un total d’energia de 28995,616 kWh l’any.
Segons els càlculs, anualment, es generarien 28.995 kWh. Considerant que la tarifa té un preu de
0,15 €, ens donarien un estalvi anual de 4.349,25€ , on tota la energia produïda estaria destinada a
l’autoconsum.

Precio kWh
Estalvi anual

0,15 €/Kwh
4349,25€ (sense impostos)

DADES TÈCNIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ
Potència pic de la instal·lació
kWh teòrics anuals que produirà la instal·lació
% de l'Energia produïda autoconsumida
kWh anuals que s'autoconsumiran

20,8 kWp
28995kWh
100%
28995kWp

DADES DE L'ESTALVI ECONÒMIC APORTAT
Estalvi aconseguit per l'energia autoconsumida el primer any

4.349,25 €

Les plaques fotovoltaiques que es col·locaran tindran les següents característiques:
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MD 5 Descripció i requisits dels sistemes que composen l’edifici.
MD 5.1 Treballs previs
En el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o retirar ni es preveu l’existència
d’elements enterrats, tan sols caldrà mantenir les façanes i /o murs existents a nivell de planta baixa i la part de muralla existent
al límit cars sud del solar. El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer de
Torroella. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials.
MD 5.2 Compartimentació i acabats
Compartimentacions interiors verticals:
Envà format per dues plaques PLADUR-N de 13 mm de gruix per cada costat d’una estructura metàl·lica d’acer galvanitzat de
canals horitzontals i muntants verticals de 48mm i 6 mm de gruix amb una modulació de 400mm.
Acabats:
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:
Cel ras de cartró guix en habitatges pintat amb pintura plàstica (zones de pas, banys i cuines)
Fusteria de DM lacats de color a determinar.
MD 5.3 Condicionament, instal.lacions i serveis
Criteris generals de les instal.lacions a l’edifici
L’edifici existent disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i clavegueram.
Caldrà adequar el disseny i dimensionat de les instal•lacions a la nova distribució satisfent els requisits del CTE i de la resta de
normativa d’aplicació.
MD 5.3.1 Instal.lacions tèrmiques
El projecte preveu que els locals disposin de les instal·lacions tèrmiques de calefacció.
Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi les exigències bàsiques HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
i HE 4 “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària” i el Decret d’Ecoeficiència.
Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat que
estableix del RITE 07 (RD 1027/2007)
Col.locació de les plaques fotovoltaiques per autogestió.
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52 plaques fotovoltaiques 400 W
Potència màxima: 20,8 kW

SECCIÓ A-A': (Escala 1/100)
A cara sud

Inclinació:

2. NORMATIVA APLICABLE
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Juliol 2020

Normativa tècnica general d’Edificació
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les
normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es
remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es
complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text
legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de
construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en
aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació
energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color
blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos
previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley
8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres
d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11,
12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
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Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

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

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Projecte BÀSIC
Espai Jove_Ajuntament d’Ordis
12/2020

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Projecte BÀSIC
Espai Jove_Ajuntament d’Ordis
12/2020

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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3. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
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REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
ADEQUACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER DESTINAR-.HO A ESPAI JOVE
carrer Empordà, 12
Ordis
Comarca :
Alt Empordà

Obra:
Situació:
Municipi :

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

totals d'excavació

Pes

Volum

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

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

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:
a l'abocador

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

-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

0,542

0,000

0,512

0,000

obra de fàbrica

170102

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

Residus de construcció
Codificació res

sobrants d'execució

Volum aparent

Pes/m2

obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

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

3
0,00 m

0,7544

0,00 t

Volum aparent

0,0896

(m3)
1,5711

0,6426
0,6396
0,1379
0,0689
0,0175

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

0,7139
0,4569
0,2070
0,1705
0,0228

0,0380

0,0748

0,0285

0,5004

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

0,0212
0,0277
0,0146
0,0114

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

0,0789
0,1815
0,2084
0,0316

0,0500

(tones)
1,5065

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

totals de construcció

(m3/m2)

3
2,07 m

1,58 t

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades

-

altres

especificar
especificar
especificar
especificar

-
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gestió dins obra

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

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades
Total

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

0,0

0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

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

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
0,64
0,64
0,01
0,02
0,00
0,01
0,01

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

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

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

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

no

si

no

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

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

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

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

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
runes
E-1157,10

adreça

codi del gestor

Pol. Ind.9 Paratge Puig d'en Guil, parc. 76
17491 Peralada

E-1157,10

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00
5,00
4,00
15,00
0
5,00
70,00

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

3

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

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

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

RESIDU
Excavació

Volum
m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
3
70,00 €/m
5,00 €/m
0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

0,62

7,40

3,08

2,47

Maons i ceràmics

0,96

11,57

4,82

3,86

-

Petris barrejats

0,28

-

1,40

-

4,19

Metalls

0,04

-

0,21

-

0,64

Fusta

0,11

-

0,53

-

1,60

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,25

-

1,23

-

3,68

Paper i cartró

0,28

-

1,41

-

4,22

Guixos i no especials

0,26

-

1,30

-

3,91

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

2,80

18,97

0,00

100,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

-

6,32

18,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

143,53 €

3
2,80 m

143,53 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

1,58 T

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T

0,00 %

1,58 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

1,58 T

11 euros/T

17,38 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

1,6 Tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

4. PRESSUPOST
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CAPITOL
01.01

RESUM
ENDERROC

IMPORT
620,00

01.02

FALS SOSTRE DE PLADUR

1.637,89

01.03

PAVIMENTS

2.440,35

01.04

INSTAL.LACIO TELECOMUNICACIONS

1.783,90

01.05

CLIMATITZACIÓ

6.127,35

01.06

INSTAL.LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES

01.07

PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

1.125,00

01.07

PINTURA

2.366,18

15.126,05

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

30.606,72

30.606,72

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
13.00% Despeses generals

3.978,87

6.00% Benefici industrial

1.836,40
Pressupost base de licitació sense IVA

21.00% IVA
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

36.421,99
7.648,61
44.070,60

El pressupost per executar el projecte de reforma i autogestió amb plaques solars de local sense ús per espai de
dinamització intergeneracional puja la quantitat de 44.070,60 euros (quaranta- quatre mil setanta amb
seixanta euros)
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5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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