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RESUMEN 
 
El presente documento se estructura en dos grandes bloques.  
 
El objetivo del primer  bloque  se centra en realizar el estudio de una empresa constructora 
dedicada exclusivamente a la rehabilitación de edificios residenciales situados en la Ciudad 
de Barcelona.  
 
Aquí se detallan las principales actividades que la empresa realiza y se explica su 
funcionamiento interno, desde la captación de clientes hasta la finalización y entrega de las 
obras contratadas. Como apoyo para este punto se refleja todo este proceso en un 
diagrama de flujo. También se explica brevemente la jerarquía de la empresa mediante la 
exposición de su organigrama, relacionando cada uno de los miembros de la plantilla con su 
posición y cargo a desempeñar dentro de la empresa.  
 
Finalmente se realizan dos pequeños estudios estadísticos: 
 
- El primero comprende un periodo de 5 años (2009-2013), aquí se pretende visualizar a 
grandes rasgos la presencia de la empresa dentro del área de Barcelona, mediante la ayuda 
de un plano de la ciudad, así como la evolución de la empresa a nivel de volumen de trabajo 
y de facturación. Pudiendo observar que, durante los últimos cinco años, el nivel de 
encargos ha aumentado considerablemente mientras que la facturación en términos anuales 
ha caído de forma pronunciada. Esta tendencia se debe fundamentalmente a la pérdida de 
poder adquisitivo de los clientes, donde a día de hoy, no se pueden permitir realizar grandes 
intervenciones de rehabilitación en sus edificios y viviendas, pero a su vez, se ven obligados 
a realizar labores puntuales de mantenimiento. Resultado: más intervenciones, pero de 
menor valor económico cada una.  
 
- El segundo estudio se limita a un periodo de 7 meses (Junio-Diciembre de 2013), en este 
caso buscamos mostrar varios aspectos de forma más detallada como son: relación entre 
presupuestos redactados y presupuestos aceptados, principales causas que motivan las 
actuaciones de rehabilitación y principales zonas intervenidas en los edificios. En este 
estudio podemos observar  el gran esfuerzo que tiene que realizar la empresa en la 
elaboración de ofertas ya que solamente un 21% de los presupuestos redactados son 
finalmente aceptados. Por otro lado, vemos que las principales causas que motivan la 
rehabilitación de los edificios son las estéticas y que los elementos más intervenidos 
corresponden a los elementos de la envolvente. 
 
El objetivo del segundo bloque  es mostrar las principales tareas, funciones y obligaciones 
que realiza la figura de un Graduado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación, dentro de 
una empresa de rehabilitación, diferenciando dos grandes ámbitos de actuación: oficina 
técnica y visitas de obra.  
 
Dentro de cada ámbito de actuación se especifican las principales actividades que se 
realizan, explicando brevemente el funcionamiento de cada una de ellas. La base de estas 
explicaciones radica en la experiencia personal tras realizar un periodo de práctica de 6 
meses en una empresa de rehabilitación, comentando las principales particularidades 
detectadas en la realización de los diferentes trabajos. 
 
En este bloque podemos observar la polivalencia de la figura del Graduado en Ciencias y 
Tecnologías de la Edificación, respecto al amplio abanico de actividades que realiza. Como 
punto final de este apartado se numeran una serie de recomendaciones sobre aspectos a 
tener en cuenta para la correcta realización de las visitas de obra, así como de los aspectos 
más importantes que influyen directamente en la ejecución de las mismas. 
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INTRODUCCIÓN 

La redacción del presente Proyecto Final de Grado pretende mostrar, por una parte, las 
claves del funcionamiento interno de una empresa que se dedica a la rehabilitación de 
edificios de uso residencial, mientras que por la otra, pretende explicar las funciones que 
desempeña la figura del Graduado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación dentro de 
este ámbito de trabajo.  

Respecto al funcionamiento de la empresa, este documento se centra en intentar ordenar y 
explicar punto por punto los aspectos más relevantes e importantes de su gestión interna, 
delimitando en primer lugar las actividades que realiza y posteriormente desvelando y 
explicando cómo se gestionan, desde la entrada de clientes hasta la finalización de las 
obras. En este punto además se hace una pequeña reflexión sobre la evolución de la 
empresa durante los últimos 5 años. 

En lo referido a la figura del Graduado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación, este 
documento pretende destacar la gran cantidad de funciones que puede llegar a desempeñar 
dentro de una empresa dedicada a la rehabilitación de edificios. En primer lugar se 
especifican y explican brevemente las principales funciones realizadas en la oficina técnica. 
Posteriormente se trata en profundidad la metodología seguida para la correcta realización 
de las visitas de obra, comentando aquellos puntos relevantes a tener en cuenta. En este 
punto también se tratarán temas relacionados con las principales deficiencias detectadas 
durante las visitas de obra, así como los aspectos medioambientales tenidos en cuenta 
durante la realización de los trabajos.  
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1. PRESENTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DATOS RELEVANTES DE LA EMPRESA

1.1. Presentación 

ARLA S.L.  es una empresa constructora que se dedica exclusivamente a la rehabilitación 
de edificios situados en el entorno geográfico de la ciudad de Barcelona y lo hace desde el 
año 2000, motivada por una creciente actividad en el sector de la recuperación y 
conservación de los edificios.  

El domicilio social de la empresa está situado en el Municipio de Barcelona cuyos datos de 
contacto son los siguientes: 

Nombre completo:  Asesoramiento de Rehabilitación, Limpieza y Acondicionado, S.L. 
Domicilio social:  calle Valencia nº 497, entlo. 1ª, 08013 Barcelona 
Persona de contacto / cargo:  José Antonio Gallardo / Gerente 
Teléfono:  93.246.65.49 
Fax:  93.265.13.99 
e-mail:  info@arlabcn.com 
Web:  www.arlabcn.com 

Actualmente la empresa dispone de una plantilla propia de 6 operarios para la realización de 
los trabajos de obra así como de un total de cuatro personas trabajando en la oficina 
técnica. Cuando los trabajos requieren de un mayor número de personal o por motivos de 
especialización de los mismos, la empresa subcontrata a personal externo y especializado. 

Equipos e instalaciones: 

- Oficinas en entresuelo comercial en zona céntrica, equipada para seis puestos de trabajo. 
- Almacén de 120 m² en local comercial a pie de calle y cercano al centro. 
- Un vehículo turismo. 
- Una furgoneta. 
- Maquinaria diversa para la realización de los trabajos. 
- Medios auxiliares para la realización de los trabajos. 

1.2. Principales  actividades que se realizan 

- Restauración de fachadas. 
- Rehabilitación de patios de luces. 
- Impermeabilización de cubiertas. 
- Sustitución de instalaciones comunitarias: desagües, agua, luz, gas, electricidad, etc. 
- Rehabilitación de elementos comunes interiores de los edificios: vestíbulos, escaleras, etc. 
- Refuerzos estructurales. 
- Trabajos en altura, sin andamios, en zonas de difícil acceso y donde el montaje de un 
andamio es imposible técnicamente o inviable económicamente. 
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Imágenes de algunos de los trabajos realizados recientemente: 
 

Impermeabilización de cubiertas 
 

                             
 

Rehabilitación de patios de luces 
 

                             
 

Renovación de instalaciones 
 

                                         
 

Refuerzos estructurales 
       

                             
 

 
                 
Referencia: En el punto 4 del anejo podemos encontrar desarrollado el proceso constructivo 
completo de las 6  obras más representativas donde he intervenido durante el periodo de 
prácticas. 
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1.3. Funcionamiento interno 

La empresa tiene implantada en  su organización un Sistema de Gestión de la calidad 
siguiendo la NORMA ISO 9001:2008, que tiene como objetivos principales asegurar la 
calidad de todos los trabajos realizados por la empresa de cara al cliente y usuario final, así 
como el establecimiento de un sistema de trabajo basado en la prevención y la mejora 
continua. 

A continuación realizo una breve descripción, por orden cronológico, sobre las diferentes 
fases que pautan el funcionamiento interno de la empresa. Dentro de cada una de ellas 
desarrollaré brevemente los aspectos de mayor relevancia. 

1.3.1. Captación de clientes 

Es de vital importancia que la empresa se dé a conocer a los potenciales clientes. Es uno de 
los puntos clave a tener en cuenta y en el que hay que dedicar grandes esfuerzos, ya que 
de esta actividad dependerá el número de petición de ofertas a realizar.  

Medios de promoción empleados: 

- Página web. 
- Mailing publicitario a comunidades de propietarios. 
- Mailing publicitario a administradores de fincas. 
- Imagen corporativa mediante lonas en andamios. 
- Recomendaciones por trabajos realizados anteriormente. 

Página Web de ARLA, S.L.  Lonas en andamios 

Recepción de nuevas solicitudes de presupuestos por medio de: 

- Llamada telefónica. 
- E-mail. 
- Personalmente. 



Prácticum empresa ARLA, S.L. 9

Registro de los nuevos clientes: 

- Actualización de la base de datos, creación de nuevas fichas de clientes. 
- Registro de visitas realizadas. 
- Registro de envíos de publicidad. 

Base de Datos donde se registran los nuevos clientes 

1.3.2. Preparación de ofertas 

Una vez captado un nuevo cliente se procede a la programación y a la realización de la 
visita al inmueble para poder realizar la valoración económica de las obras a ejecutar. 

Pasos previos a la realización de la visita: 

Si previamente a la visita se ha proporcionado algún tipo de documentación como proyecto 
o informe técnico, el técnico asignado lo estudiará con la finalidad de acudir a la visita
sabiendo exactamente los elementos o zonas que debe inspeccionar y qué datos debe 
tomar para después poder valorarlo. 

En caso de que no se haya entregado documentación alguna, se acude a la visita el día y a 
la hora pactada. Lo primero que se debe comentar con el cliente es preguntarle si dispone 
de algún tipo de documentación, en caso afirmativo, pedírsela, darle un vistazo rápido y a 
ser posible quedarnos una copia. 

A las visitas siempre se debe acudir con el siguiente material mínimo: 

- Plano de emplazamiento. 
- Cámara digital. 
- Flexómetro mínimo 5m o medidor láser. 
- Bloc y bolígrafo. 
- Tarjetas de visita. 
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En caso de que se prevea la intervención de personal subcontratado, deberemos de pedirles 
un presupuesto detallando de los trabajos a realizar antes de iniciar cualquier otro trabajo de 
redactado o valoración, indicándoles en qué fecha máxima pueden presentar la oferta. Una 
vez se dispone de toda la información, se redactará y valorará el presupuesto. 

Una vez realizada la entrega del presupuesto se realizará un seguimiento semanal por parte 
del técnico mediante llamadas telefónicas. 

1.3.3. Preparación de documentación 

Una vez aceptado el presupuesto, se realizaran los trámites administrativos necesarios para 
el inicio de las obras:  

- Tramitación de licencia de obras. 
- Tramitación de subvenciones oficiales, si se da el caso. 
- Tramitación de apertura de centro de trabajo. 

También se deberán ir preparando los siguientes documentos: 

- Plan de seguridad. 
- Libro de subcontratación. 
- Libro de incidencias. 

1.3.4. Planificación de los trabajos 

Hay que destacar que esta es una de las fases más importantes y comprometidas de todo el 
proceso ya que será necesario gestionar e interrelacionar correctamente varios conceptos: 
preparación de documentación, gestión de equipos de trabajo, subcontratación de 
proveedores en caso de ser necesario, así como organizar la ejecución de la obra de forma 
que no se produzcan interferencias entre sus diferentes fases.  

Será necesario también pactar una fecha de inicio y un plazo de ejecución. Deberemos 
procurar que la duración pactada sea lo más amplia posible con la finalidad de poder 
absorber posibles desviaciones, ya sea por causas ajenas o por fallos de coordinación 
internos. De este modo difícilmente no cumpliremos con lo pactado. 

La asignación de fechas de inicio en la contratación se hace simplemente colocando el 
nuevo encargo a la cola de los que tenga pendientes de hacer  el primer equipo que quede 
libre y que esté especializado para realizar ese tipo de obra. 

En caso de obras de gran envergadura y donde sea condición necesaria para su 
adjudicación una planificación que difiera de la normal, se procederá dándole prioridad a 
ésta y si fuera necesario se formarían nuevos equipos de trabajo.  

En caso de que surgieran trabajos de urgencia provenientes de clientes importantes u obras 
acabadas de realizar, éstas serían tratadas también con prioridad. 

Con todo lo anterior se van asignando equipos conforme van llegando las fechas de inicio 
pactadas y los equipos van quedando disponibles.  
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También la contratación de servicios y otros industriales viene regulada por la planificación, 
ya que a estos, una vez aceptada su oferta, también debemos darles una fecha de entrada 
en la obra, con el máximo de previsión. 
 
 
1.3.5. Contratación de servicios  
 
En la fase de planificación ya se han estudiado y valorado las necesidades de contratación 
de recursos ajenos a la empresa en lo que se refiere a personal, medios auxiliares y 
herramientas. Esto viene marcado por las necesidades de las obras a ejecutar y el 
conocimiento preciso de la capacidad y disponibilidad de los recursos propios de la 
empresa.  
 
En cuanto a los recursos ajenos, se pedirán ofertas a los diferentes proveedores. Una vez 
recopiladas las ofertas necesarias, se adjudicarán las compras o subcontrataciones 
siguiendo los criterios de precio, disponibilidad y capacidad. Finalmente se comunica y se 
firman los contratos, asumiendo el proveedor la responsabilidad de lo contratado a partir de 
ese momento. 
 
 
1.3.6. Ejecución de obra 
 
En esta fase se manifiesta especialmente la calidad de la empresa y de todo su sistema de 
gestión.  
 
Pasos previos: 
  
I) Por el tipo de obras que normalmente realiza la empresa, en la mayoría de ocasiones, el 
encargo empieza por el montaje de andamios. Estos pueden ser básicamente de dos tipos: 
colgante o tubular. 
 
Siempre que el andamio sea del tipo tubular, se procederá a la subcontratación de su 
montaje y alquiler a través de empresas especializadas. Cuando se trate de andamios 
colgantes, generalmente la empresa monta sus propios andamios con personal de plantilla 
formado al respecto, aunque ocasionalmente también se pueden subcontratar estos 
servicios cuando los equipos necesarios para la realización de los trabajos son muy 
específicos y la empresa no dispone de ellos. 
 
Es de vital importancia la revisión del andamio una vez montado, comprobando 
especialmente el cumplimiento de normativa vigente y su correcta utilidad. 
 
II) Paralelamente al montaje del andamio, e incluso de forma previa a éste, se suelen 
realizar las instalaciones provisionales de la obra, para que cuando se inicien los trabajos se 
disponga de toma eléctrica y de agua adecuadas, además de un lugar para uso como 
vestuario, donde también se ubicará el botiquín de primeros auxilios, el cartel de centros 
asistenciales en caso de emergencia y la documentación de obligada permanencia en obra. 
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Una vez realizados los pasos previos antes descritos, empezarán a entrar en la obra los 
diferentes oficios necesarios para su ejecución, ya sean propios o subcontratados. 

La empresa dispone de un jefe de obras que se encarga de controlar al personal, tanto sea 
propio como subcontratado, controlando las tareas que se están realizando en cada 
momento así como el uso correcto de los EPIS. También se encarga de controlar la limpieza 
de las zonas de trabajo y zonas de acceso, el orden y el suministro de materiales y 
herramientas. 

Si hay trabajos subcontratados donde el industrial aporta sus propios materiales, se deberá 
controlar su correcta calidad y que cumplan con lo encargado. Cuando es con personal 
propio, se controla que no falten materiales, realizando los pedidos con suficiente antelación. 

El control de la ejecución se realiza mediante visitas más o menos espaciadas en función de 
las necesidades de la obra en cada momento. 

1.3.7. Entrega de obra 

Finalizados los trabajos, el jefe de obra se encarga de realizar una visita para inspeccionar 
el conjunto de las zonas en las que se ha intervenido. Si en esta fase surge alguna 
anomalía, ésta se deberá solventar con carácter de urgencia, ya que hasta que todos los 
trabajos realizados no sean conformes, no se puede dar por finalizada la obra. 

Una vez confirmada la no existencia de anomalías y la correcta ejecución de todos los 
trabajos contratados, se da la obra por finalizada y se entrega a la propiedad. Por norma 
general, se realiza una reunión en la propia finca donde se firma un acta de entrega. 
Posteriormente se procede a la emisión de una factura final según las condiciones de pago 
pactadas. 

En la visita final de entrega también se aprovecha para realizar fotos de la obra acabada, 
procurando que sean relevantes y comparativas con las que hicimos antes de los trabajos. 
Finalmente se guardan las imágenes en el archivo fotográfico de la empresa.  
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1.4. Diagrama de flujo funcionamiento interno 

1
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1.5. Organigrama 
 
 
 

 
 
 
En el caso particular de ARLA S.L.  destacamos que varias de las funciones clasificadas en 
el organigrama anterior son desempeñadas por una misma persona, quedando de la 
siguiente manera: 
 
 
 José Antonio (Gerente)                          Javier González (Técnico Presupuestos)    
 
 Mónica Dalúz (Secretaria)                         Luís Cámara (Jefe de obras)  
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1.6. Datos relevantes de la empresa 

1.6.1. Ámbito de actuación de la empresa durante los últimos 5 años. 

Plano de la Ciudad de Barcelona 

En el siguiente plano podemos visualizar claramente las principales áreas de intervención 
dentro de la Ciudad de Barcelona donde la empresa ARLA S.L. ha ido desarrollando su 
actividad profesional, trabajos de rehabilitación de edificios, durante los últimos cinco años 
de funcionamiento, periodo 2009-2013. La dispersión de puntos obtenida sobre el plano nos 
permite apreciar pequeñas agrupaciones de obras en zonas relativamente cercanas, como 
por ejemplo en la zona de “Les Corts”, lo cual nos pueden hacer intuir que los trabajos de 
rehabilitación realizados han sido satisfactorios y que de ahí han surgido otras 
contrataciones. 

Mencionar que cada estrella marcada en el plano hace referencia a un edificio en concreto, 
identificado en plano con dirección y número. Por otro lado, destacar que en varias 
ocasiones se ha dado la situación que en un mismo edificio se han realizados varias 
intervenciones, pero en periodos temporales diferentes, con lo cual el número de puntos 
situados en el plano no coincide con el número total de obras realizadas durante estos cinco 
años.    

Leyenda: 

 Ubicación de ARLA, S.L. 

 Ubicación de las obras 
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1.6.2. Datos estadísticos periodo 2009-2013 

A continuación resumo brevemente el número de intervenciones que se han realizado por 
año, así como el rango de valor presupuestado en cada una de las ofertas elaboradas.  
El objetivo final de este apartado será el de tratar de discernir tendencias sobre el volumen 
de trabajo realizado durante el periodo 2009-2013, intentando intuir de qué forma ha ido 
evolucionando el sector de la construcción durante estos últimos cinco años, en cuanto a la 
rehabilitación de edificios se refiere. 

Año 2009: 

- Intervenciones realizadas: 31 
- Facturación anual: es la más alta del periodo estudiado 2009-2013 

Año 2010: 

- Intervenciones realizadas: 44 
- Facturación anual: desciende hasta la mitad, respecto 2009 
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Año 2011: 

- Intervenciones realizadas: 92 
- Facturación anual: se produce una pequeña recuperación, respecto 2010 

Año 2012: 

- Intervenciones realizadas: 73 
- Facturación anual: se mantienen igual que en 2011 
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Año 2013: 
 
- Intervenciones realizadas: 68 
- Facturación anual: desciende ligeramente, respecto 2012 
 

     
   
Conclusión: 
 
Tras los datos observados y en términos generales, podríamos distinguir varios aspectos 
importantes: 
 
- En primer lugar, podemos apreciar una clara tendencia al aumento de las obras realizadas 
desde el año 2009 hasta el año 2011, momento en el que empiezan a caer ligeramente, 
pero manteniéndose siempre muy por encima de las del año 2009. 
 
- Podemos ver claramente que el aumento del número de obras se concentra en aquellos 
rangos de valor más inferiores, entre los 0 € - 5.000 €, mientras que los rangos de valor 
superiores disminuyen. 
 
En un primer instante, el aumento de las obras realizadas que se experimenta a partir del 
año 2010 nos hace prever una mejora del sector de la construcción, referente a la 
rehabilitación de edificios, pero si posteriormente analizamos el valor de cada una de las 
ofertas realizadas, podemos ver cómo el valor presupuestado en términos anuales cae de 
forma importante, ya que la mayoría de estas ofertas son de menor valor económico. 
 
Como conclusión a todo lo comentado hasta el momento, es evidente pensar que lo que 
está sucediendo es que las comunidades de vecinos y particulares pueden permitirse cada 
vez menos la rehabilitación de sus edificios a gran escala, lo que les lleva a contratar única y 
exclusivamente los servicios mínimos necesarios para su mantenimiento.  
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1.6.3. Datos estadísticos detallados periodo Junio-Diciembre 2013 

Redacción de ofertas y aceptaciones 

En este apartado lo que pretendo es resumir, brevemente y de forma numérica, los datos 
relativos al volumen de trabajo que se ha generado en la empresa ARLA S.L. durante estos 
seis últimos meses de prácticas. El objetivo principal es  poder valorar y hacernos una idea 
general del estado actual de mercado en el sector de la rehabilitación de edificios. Los 
puntos a tratar serán los siguientes: 

Ofertas preparadas: 

- Número total de ofertas preparadas: 76 presupuestos 
- Importe total presupuestado: 1.542.582,14 

De los cuales: 

- Derivados de la Publicidad: 14 presupuestos 
- Importe total presupuestado: 270.305,02 

- Derivado de los Administradores de Fincas: 55 presupuestos 
- Importe total presupuestado: 1.125.405,24 

- Derivado de referencias de Antiguos clientes: 7 presupuestos 
- Importe total presupuestado: 146.871,88 

Ofertas aceptadas:  

- Número total de aceptaciones: 16 presupuestos 
- Importe total aceptaciones: 157.778,21 

Valoración de los datos obtenidos: 

Tras el estudio de las ofertas realizado, podemos observar la gran influencia que tienen los 
Administradores de fincas a la hora de generar volumen de trabajo a las empresas que se 
dedican a la rehabilitación de edificios, ya que un 72%  de las ofertas redactadas durante 
este periodo de tiempo tienen ahí su origen. Por otro lado, cabe destacar el gran esfuerzo 
que tienen que realizar las empresas a la hora de elaborar presupuestos, ya que como 
podemos observar,  tan solo un 21% de las ofertas redactadas acaban siendo aceptadas.  

Gráficos representativos de los datos obtenidos: 
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Principales zonas intervenidas en los trabajos de r ehabilitación 
 
En este apartado lo que pretendo es analizar todas las intervenciones que se han realizado 
durante los seis meses de mi estancia en la empresa, clasificándolas en tres grandes 
grupos: envolvente edificio, interior edificio e instalacio nes . Dentro de cada grupo 
describo el tipo de intervención realizado. El objetivo es hacernos una idea de qué zonas de 
los edificios son más propensas a sufrir lesiones y por tanto obras de rehabilitación.  
 
Estos datos se obtienen de un total de 15 obras. 
 
  
Trabajos realizados en la envolvente del edificio  
   
Descripción  Intervenciones  Porcentaje  
Cubiertas planas 8 53.33% 
Fachadas principales 3 20% 
Fachadas posteriores 5 33.33% 
Patios de luces 3 6.67% 
Balcones sin refuerzo estructural 2 13.33% 
Balcones con refuerzo estructural 1 6.67% 
TOTAL 22 de 45 48.89% 
 
 

  

Trabajos realizados en el interio r de edificio  
   
Descripción  Intervenciones  Porcentaje  
Escaleras comunitarias 4 8.89% 
Entradas a porterías de escalera 3 6.67% 
Refuerzos estructurales de forjados  3 6.67% 
Reconstrucción integral de forjados 1 2.22% 
Interiores de viviendas 3 6.67% 
TOTAL 14 de 45 31.12% 
  

 
 

Trabajos realizados sobre las instalaciones  
 
Descripción  Intervenciones  Porcentaje  
Instalaciones de agua 2 4.44% 
Instalaciones de luz 2 4.44% 
Instalaciones de evacuación 2 4.44% 
Instalaciones de ventilación 3 6.67% 
TOTAL 9 de 45 19.99% 
   
Recuento total intervenciones  45 100% 
 
Valoración de los datos obtenidos: 
 
Podemos observar que la mayoría de lesiones en los edificios se producen en su 
envolvente, tal y como cabía esperar, y por tanto son las zonas más propensas a ser 
rehabilitadas. Dentro de este grupo destacamos las intervenciones realizadas en cubiertas 
planas así como la rehabilitación de fachadas posteriores. En segundo lugar podemos 
observar como las intervenciones en el interior del edificio superan ligeramente a las 
intervenciones realizadas sobre las instalaciones.  
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Gráfico representativo de los datos obtenidos: 

Motivo de las intervenciones 

Total de obras realizadas: 15 

Por motivos estéticos:  4 

- Desprendimientos de revocos y pinturas. 
- Aparición de manchas en paramentos y suelos. 
- Aparición de fisuras en superficies de acabados. 
- Rotura de materiales sin desprendimientos. 

Por motivos de seguridad/habitabilidad: 11 

- Desprendimientos de cornisas en fachadas. 
- Desprendimientos en losas de balcón o paramentos verticales en fachadas. 
- Aparición de humedades en interiores de viviendas o locales. 
- Filtraciones de agua en interiores de viviendas o locales. 
- Rotura de instalaciones.  
- Aparición de fisuras y grietas importantes. 

Valoración de los datos obtenidos: 

Según los datos obtenidos durante las quince obras realizadas en el periodo de prácticas, 
podemos observar que la mayoría de las intervenciones se derivan por motivos de 
seguridad/habitabilidad. Mencionar como especialmente peligrosas las lesiones que 
producen desprendimientos de materiales a la vía pública, con el riesgo que esto supone 
para los transeúntes. En este tipo de situaciones hay que actuar de urgencia para eliminar el 
riesgo, mediante la colocación de medios auxiliares, mientras se tramitan los 
correspondientes permisos de obra y documentación necesaria para realizar los trabajos.  

A mi parecer, los datos obtenidos en este apartado concuerdan con los obtenidos en el 
estudio estadístico realizado anteriormente (2009-2013), ya que podemos observar, que hoy 
en día, las obras de rehabilitación que se realizan, son aquellas que realmente son 
necesarias y no las que se derivan de motivos estéticos. Todo esto debido a la actual 
situación económica del país y del sector. 
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Gráfico representativo de los datos obtenidos: 

Permisos de obra, catalogaciones y entornos protegidos 

Total de obras realizadas: 15 

Permiso de obras:  
- Comunicado Diferido: 5 
- Comunicado Inmediato: 10 
- Régimen de Enterado: 0 
- Régimen de Licencia: 0 

Catalogación: 
A: Bien Cultural de Interés Nacional: 0 
B: Bien Cultural de Interés Local: 0 
C: Bien de Interés Urbanístico: 0 
D: Bien de Interés Documental: 5 

Entornos protegidos: 
- **Incluidos en entornos protegidos: 5 
- No incluidos en entornos protegidos: 10 

** Necesidad  de solicitar Informe Previo al Servicio de Patrimonio 

Valoración de los datos obtenidos: 

Podemos observar cómo una tercera parte de los edificios intervenidos en estos seis meses 
se encuentran en entornos protegidos del Área Metropolitana de Barcelona, así como 
catalogados de Bien de Interés Documental. En estos casos será necesario solicitar un 
Informe Previo al Servicio de Patrimonio, con la finalidad de obtener la documentación 
necesaria a adjuntar en nuestro proyecto y poder tramitar así el correspondiente permiso de 
obras. 
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2. PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS 

 
2.1. Oficina técnica  

  
2.1.1. Obtención de permisos de obra: tramitación t elemática e-licencias 
 
Durante los seis meses que ha durado mi estancia de prácticas en la empresa, una de mis 
obligaciones principales ha sido la de tramitar y gestionar todos aquellos documentos 
vinculados con la obtención de licencias de obra.  
 
He tenido la oportunidad de realizar un total de 4 tramitaciones telemáticas de e-licencias, 
también he tenido que gestionar presencialmente en las oficinas de la OAT (Oficina de 
Atención al Ciudadano) varias tramitaciones de e-licencias realizadas por el gerente de la 
empresa donde tras un problema informático con la página web del Ayuntamiento de 
Barcelona se había quedado el proceso paralizado, así como resolver presencialmente la 
tramitación de una ampliación de licencia para una obra que había excedido los seis meses 
límite para su ejecución.  
 
Al inicio del periodo de prácticas pude darme cuenta que muchas obras estaban a punto de 
iniciarse o se acababan de iniciar, por lo  cual todas estas gestiones ya se habían realizado 
anteriormente a mi llegada, además, y teniendo en cuenta la situación actual del sector de la 
rehabilitación, no me ha permitido poder realizar más gestiones en este ámbito, lo que 
podría haber resultado interesante para mi aprendizaje. 
 
A pesar de todo esto, las gestiones realizadas durante este tiempo, aunque no son muchas, 
me han servido para aprender el mecanismo y proceso que el Ayuntamiento de Barcelona 
ha establecido y pone a disposición de las empresas y ciudadanos para realizar este tipo de 
tramitaciones.  
 
Aunque para mí todo este tipo de gestiones eran totalmente desconocidas hasta el 
momento, me gustaría destacar la sencillez del proceso a seguir para la obtención de un 
permiso de obras, realmente el camino a seguir no es largo y está muy bien pautado.   
 
Breve explicación, comentarios e incidencias detectados sobre los pasos a seguir para la 
obtención de permisos de obra: 
 
Consulta previa: 
 
Mediante aplicativo a través de la página web del Ayuntamiento de Barcelona. Es el primer 
paso a realizar y consiste en facilitar información sobre el inmueble a intervenir y las obras a 
realizar: referencia catastral, zonas y elementos a intervenir, trabajos a realizar y medios 
auxiliares a emplear. Se trata de ir marcando las opciones que el aplicativo  tiene 
predeterminadas para poder determinar finalmente el tipo de permiso de obra.  
 
Me gustaría destacar un problema que me surgió en una de mis primeras tramitaciones en 
este punto: en función de las opciones marcadas en este aplicativo, aparte de condicionar el 
tipo de permiso de obra, también te está condicionando el tipo de documentac ión que 
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tendrás que redactar para la obtención del mismo . Por ejemplo, si tienes que realizar 
unos trabajos en un patio de luces, no será lo mismo marcar que vas a realizar obras sobre 
los paramentos de este patio que si vas a actuar puntualmente sobre unos tubos de 
ventilación que están deteriorados. En el primer caso nos pedirán redactar un Proyecto 
Técnico , mientras que en el segundo caso nos pedirán redactar una Documentación 
Técnica . La principal diferencia entre ambos documentos reside en el número de puntos 
que te obligan a redactar y justificar. Por lo tanto, hay que tener muy claro las obras que se 
van a realizar y como introducirlas en el aplicativo. 

Obtención guía documental: 

Es la continuación del proceso anteriormente iniciado. En este momento los datos que el 
aplicativo nos requiere van encaminados a identificar al promotor de las obras, persona que 
realiza el encargo, a su representante, persona encargada de realizar las obras y finalmente 
nos requiere el valor económico de esta (PEM). Al igual que en el paso anterior el sistema 
nos genera una documentación en PDF, en este caso, como  guía documental para la 
redacción de nuestro proyecto o documentación técnica.   

Me gustaría volver a comentar otro de los problemas que me  surgieron en este apartado y 
que si no vamos con cuidado será una de las primeras deficiencias que van a hacer que el 
CAATEEB nos eche para atrás el proyecto y por lo tanto retrasar nuestro inicio de las obras. 
Lo que ocurrió es que el importe marcado en la casilla del PEM en este aplicativo por mí no 
coincidía con el PEM marcado por el gerente de la empresa en el aplicativo del CAATEEB 
cuando envió el proyecto y la documentación complementaria para la obtención del número 
de idoneidad técnica. El motivo que causó esta deficiencia fue la falta de comunicación entre 
el gerente de la empresa y yo. Destacar que si fuera la misma persona la que realiza ambas 
gestiones este problema desaparecería.  

A partir de este momento disponemos de un guión perfectamente ordenado donde se nos 
especifican todos los puntos necesarios a justificar para la correcta redacción de nuestro 
proyecto. 

Elaboración de la documentación y obtención del Número de Idoneidad Técnica: 

Una vez realizados los dos trámites anteriores ya podemos iniciar la redacción de nuestro 
proyecto o documentación técnica. Me gustaría destacar la facilidad y rapidez con la que 
estos proyectos se redactan ya que el guión documental obtenido anteriormente nos 
especifica exactamente los puntos a cumplimentar. Por otra parte, la redacción de proyectos 
anteriores nos sirve como plantilla donde únicamente hay que cambiar datos específicos y la 
descripción de nuestro nuevo proyecto así como eliminar o cumplimentar nuevos apartados, 
quedando muchas partes ya redactadas invariables. La sensación es que una vez has 
redactado 3 o 4 proyectos el resto no suponen ninguna complicación. Una vez finalizada la 
redacción del proyecto se envía al CAATEEB conjuntamente con el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, el Resultado Informativo de la consulta y los Documentos Anexos al 
expediente de licencia. 
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Mencionar que el CAATEEB pone a disposición de los colegiados un servicio para la 
resolución de cualquier tipo de dudas respecto a la elaboración de tu proyecto. Tanto si te 
surgen dudas durante la redacción del documento como si no entiendes el motivo que ha 
originado alguna de las deficiencias que te impiden seguir adelante con el proceso. La 
atención recibida ha sido siempre ampliamente satisfactoria, cordial y altamente instructiva, 
de manera que una vez entendido en motivo del fallo será muy difícil volver a cometer el 
mismo error. 

Subsanadas todas las deficiencias, en caso de haberse producido, se procede a reenviar la 
documentación al CAATEEB. Una vez comprobadas todas las correcciones realizadas y 
dado el visto bueno, se nos otorga un Número de Idoneidad Técnica, con el cual 
posteriormente realizaremos el pago de las tasas de la licencia de obra. 

Solicitud de Licencia/Comunicado: 

Se gestiona a través del portal de trámites del Ayuntamiento de Barcelona. Es un proceso 
que se realiza en línea y donde se requiere firma digital , de forma que este trámite siempre 
lo realiza el gerente de la empresa. 

Para poder realizar el pago de las tasas e impuestos será necesario haber obtenido 
previamente el Número de Consulta Previa y el Número de Idoneidad técnica.  

El gran inconveniente que nos encontramos en esta fase final para la obtención de nuestro 
permiso de obras es que, con gran frecuencia, el sistema informático de la Administración se 
interrumpe en mitad del proceso, provocando que no podamos obtener de forma inmediata 
la Admisión de Comunicación de Obras. Cuando esto ocurre, los pasos a seguir son: 
desplazarse personalmente a la Oficina de Atención al Ciudadano del distrito donde está 
situada nuestra obra y con la carta de pago solicitar la Admisión de Comunicación de Obras. 

Todos estos contratiempos generados por la propia administración suponen para la empresa 
una pérdida de tiempo y de dinero, ya que hay que enviar a un trabajador del despacho para 
realizar el trámite. En mi caso, yo he tenido que realizar en más de una ocasión este trámite 
y se pierden por lo menos un par o tres de horas entre trayectos y esperas. Por otra parte, 
comentar la poca pre disponibilidad que muestran los trabajadores de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano que están de cara al público para resolver este tipo de problemas, 
siempre que he ido han puesto más empeño en decirme que estamos haciendo las cosas 
mal, cuando el problema es realmente suyo, e intentan sacar cualquier excusa para que 
tengas que volver otro día. La experiencia en este aspecto ha sido realmente frustrante.  

Referencia: En el punto 1 de los anejos podemos encontrar desarrollado el proceso 
completo a realizar para la obtención de una licencia de obras, así como la documentación 
generada. 
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2.1.2. Tramitación de prorrogas para Comunicados de obra 

Uno de los últimos trámites relacionados con las licencias de obra que he tenido la 
oportunidad de realizar ha sido una ampliación de licencia de obras, concretamente de un 
Comunicado Diferido. La problemática que me planteó el gerente de la empresa era que 
posiblemente estuviéramos fuera de plazo para la petición de prórroga: 

- Comunicado Diferido a fecha de 28-02-2013. Por lo tanto, el posible inicio de las obras era 
el 28-03-2013, ya que para este tipo de comunicados hay que esperar un plazo de un mes 
antes de iniciar las obras. 

- Las obras se inician realmente a principios del mes de Julio y la primera fase  de los 
trabajos se acaban a mediados de Agosto. 

- El inicio de la segunda fase  de las obras está previsto para principios de Enero de 2014, 
ya fuera de plazo y por lo cual pedimos prórroga, pero la tramitación de la prórroga no la 
iniciamos hasta el mes de Noviembre.  

- Las prórrogas hay que solicitarlas antes de que expire el plazo de seis meses para finalizar 
las obras. Nuestro temor era que el plazo de seis meses empezara a contar desde el 28-03-
2013, que es cuando ha transcurrido un mes del Comunicado Diferido. 

Tras la consulta, nos confirman que el inicio del plazo de seis meses se cuenta en el inicio 
real  de las obras, por lo tanto el mes de Julio, así que no estábamos fuera de plazo. 

Una vez aclarado este tema, el segundo paso era asesorarme de cómo realizar la 
tramitación pertinente para la ampliación de la licencia, y es ahí cuando vuelven a surgir los 
problemas. 

Me confirman, en un inicio, que la tramitación para la ampliación de la licencia la debo 
realizar a través de la página web del Ayuntamiento de Barcelona. Al realizar este trámite, 
me salía un aviso diciendo que para ese número de expediente ya existía una licencia de 
obra y no nos dejaba realizar la ampliación. Finalmente, tras llamar al número de 
información 010, me informan que lo que debo hacer es pedir cita previa en la Oficina de 
Atención al Ciudadano en el Distrito donde se ubican las obras y llevar una copia de la 
Admisión de Comunicación de Obras que obtuvimos en su momento así como la carta de 
pago. Una vez en las oficinas y tras presentar la documentación requerida, la persona que 
me atendió procedió a realizar el trámite. Mencionar la gran dificultad que le supuso realizar 
el trámite correctamente ya que ni tan siquiera esta persona ni los que estaban al lado 
sabían a modo cierto cómo realizar la tramitación. Finalmente pudimos obtener la prórroga 
para nuestra licencia.  
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2.1.3. Consultas a Patrimonio para edificios Catalogados o incluidos en entornos 
protegidos 

Siempre que nuestras obras estén incluidas en entornos protegidos o sean edificios 
catalogados será obligatorio realizar un Informe Previo al Servicio de Patrimonio.  

Este informe se debe realizar antes de enviar nuestro proyecto al CAATEEB para la 
obtención del Número de Idoneidad Técnica, ya que es un documento que hay que incluir en 
nuestro proyecto de forma obligatoria. Hay que tener en cuenta también que el plazo de 
resolución por parte de Patrimonio será de un mes.  

La redacción del informe que realizamos a Patrimonio realmente es el mismo Proyecto 
Técnico redactado para el CAATEEB con la única diferencia que se excluyen del documento 
todas aquellas partes no relevantes como son por ejemplo: el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, la normativa aplicable y los documentos anexos al proyecto.  

De aquí que podamos afirmar que la realización de este trámite no supone ningún esfuerzo 
o trabajo extra, simplemente se trata de hacer dos copias del Proyecto Técnico y rellenar un
pequeño impreso al realizar el depósito de la documentación en las oficinas de Patrimonio. 

Referencia: En el punto 2 del anejo podemos encontrar la documentación relacionada con 
el trámite explicado en este apartado. 

2.1.4. Realización de Apertura de Centro de Trabajo 

Otra de mis funciones durante estos meses de prácticas ha sido la realización de aperturas 
de centro de trabajo. En primer lugar procederé a explicar brevemente las dos formas 
existentes de realizar este tipo de trámite y posteriormente comentaré los aspectos más 
relevantes de mi experiencia personal. 

Para iniciar los trabajos de una obra es imprescindible haber realizado la Apertura de Centro 
de Trabajo con anterioridad. No se pueden iniciar las obras bajo ningún concepto si este 
trámite no se ha realizado con las autoridades competentes.  

Una vez obtenida la licencia o comunicado de obras, deberemos realizar este trámite a 
través de la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), los trabajos podrán ser iniciados el 
mismo día de su tramitación.  

Hay dos formas posibles de realizar una Apertura de Centro de Trabajo: 

- Presencialmente  

Es obligatorio realizar el trámite presencialmente cuando hayan partes de la obra que se van 
a realizar mediante la subcontratación de servicios externos a la empresa contratista 
principal.  

El trámite es muy sencillo y consistente en rellenar un formulario que consta de dos partes, 
A y B, así como la presentación del Libro de subcontratación: 
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Parte A: 

- Datos de la empresa contratista 
- Datos del centro de trabajo  
- Datos de producción o almacenaje del centro de trabajo 

Parte B: 

- Datos de la obra de construcción 
- Datos del Promotor 
- Datos del Proyectista 
- Datos del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración del proyecto 
- Datos del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución del proyecto 

Finalmente será necesario aportar, como último documento, el Libro de Subcontratación 
donde consten todas las empresas externas a la contratista principal que vayan a realizar 
algún tipo de trabajo en las obras descritas. Si a medida que van avanzando las obras es 
necesaria la entrada de nuevos industriales, cuya participación no estaba prevista, estos 
deberán ser anotados inmediatamente en el libro de subcontratación.  

- Telemáticamente  

Este trámite se realizará de forma telemática siempre y cuando no esté prevista la entrada 
en obra de empresas ajenas a la contratista principal. 

El trámite se realizará a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT) de la Generalitat de 
Catalunya. El portal dispone de dos tipos de formularios diferentes, nosotros deberemos 
escoger: Comunicación de apertura de centro de trabajo o retoma de actividades en caso de 
obras de construcción. 

Esta gestión requerirá que dispongamos de firma electrónica. 

Durante estos meses de prácticas he realizado un total de 4 aperturas de centro de trabajo. 
En mi caso siempre he realizado los trámites de forma presencial en las oficinas de gestión 
empresarial, ya que siempre había personal subcontratado en las obras a ejecutar. Destacar 
la sencillez del trámite ya que únicamente hay que rellenar un formulario que se 
cumplimenta en la propia empresa, así como la presentación del libro de subcontratación 
con los datos básicos de la obra, promotor, empresa contratista e industriales 
subcontratados.  

El único contratiempo que he sufrido realizando este tipo de trámites fue el primer día, lo que 
sucedió es que la plantilla del formulario a rellenar había cambiado, de forma que la plantilla 
que yo había rellenado en la empresa no me servía. El motivo del cambio de la plantilla era 
el siguiente, resulta que a partir del mes de Abril de 2013, tanto en la tramitación presencial 
como en la telemática, se había suprimido la presentación del Plan de Seguridad y 
salud aprobado  por una declaración responsable del empresario o de su representante 
legal.  

Debido a que la tramitación de apertura de centro de trabajo que debía realizar en ese 
momento corría mucha prisa, me vi en la obligación de rellenar un nuevo formulario y 
falsificar la firmar del gerente. En un primer momento no me pareció correcto que me 
hicieran adoptar esta solución, pero con el tiempo he podido ver que en este ámbito de 
trabajo, o por lo menos en esta empresa, es una práctica habitual. 
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Referencia: En el punto 6 del anejo podemos encontrar la plantilla utilizada para la 
realización del trámite explicado en este apartado. 
 
 
2.1.5. Redacción de Planes de Seguridad 
 
Al igual que en los apartados explicados con anterioridad, la redacción de los Planes de 
Seguridad ha sido una de mis funciones durante el periodo de prácticas. Cabe destacar que 
la redacción de este tipo de documentos no me ha supuesto ningún tipo de complicación, ya 
que la empresa dispone de unas plantillas donde hay que modificar, por un lado, los agentes 
que intervienen en la obra y los datos identificativos de la misma, mientras que por el otro, 
hay que realizar la identificación de las diferentes fases de obra que se van a realizar, los 
medios auxiliares que se han a utilizar en cada una de ellas, así como las protecciones a 
utilizar. 
 
Respecto a la Normativa, solamente es necesario repasar los diferentes apartados para 
comprobar que se adecuan a las especificaciones concretas de nuestra obra, por ejemplo, 
especificar si hay trabajos que se van a realizar mediante técnicas de trabajo vertical o 
mediante el uso de andamios. En la mayoría de ocasiones no es necesario cambiar nada. 
 
Referencia: En el punto 6 del anejo podemos encontrar un ejemplo de redacción de Plan de 
Seguridad. 
 
 
2.1.6. Preparación de la documentación de obra 
 
Durante mi estancia en la empresa, otra de mis principales obligaciones, ha sido la de 
responsabilizarme de que toda la documentación necesaria, estuviera preparada antes del 
inicio pactado de las obras. De ahí la necesidad de preparar para cada obra en concreto, y 
antes de su inicio, la correspondiente carpeta con la documentación obligatoria que siempre 
debe permanecer en una obra. 
 
En cada carpeta debía preparar la siguiente documentación: 
 
- Licencia de obras. 
- Apertura del centro de trabajo. 
- Plan de seguridad. 
- Libro de subcontratación. 
- Libro de incidencias. 
 
Como ya he comentado en los puntos previos a este apartado, yo me he encargado de 
realizar personalmente el trámite de toda la documentación descrita. 
 
Respecto al Libro de Incidencias, el responsable de proporcionarlo será el Coordinador de 
Seguridad y Salud de la ejecución de las obras.  
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2.1.7. Ayudas al departamento de contabilidad  
 
Durante mi estancia de prácticas he tenido la oportunidad de colaborar con el departamento 
de contabilidad para llevar a cabo el control de gastos de las obras. Básicamente mi 
intervención ha consistido en gestionar las facturas y albaranes de proveedores de 
materiales, medios auxiliares contratados, personal subcontratado así como los gastos de 
salario de los trabajadores propios. 
 
Proceso:  
 
Cada día, y a medida que van llegando a la oficina, se van archivando los albaranes que se 
generan de las compras a proveedores de materiales y otros gastos, como por ejemplo, 
compra de materiales o herramientas al contado en ferreterías por necesidad puntual de la 
obra. Inmediatamente estos gastos se introducen en una hoja de Excel adjudicándolos a 
cada obra en concreto. De esta forma conseguimos saber los gastos acumulados hasta el 
momento en cada una de las obras. 
 
Por otro lado, todos los albaranes que provienen de proveedores que hacen los cobros 
mensuales de forma domiciliada, se apuntan en otro archivo de Excel con la finalidad de 
tener controlados los gastos mensuales domiciliados, de forma que tengamos una previsión 
de fondos en la cuenta correspondiente para no quedarnos en saldo negativo.  
 
Mensualmente, y tras recibir las facturas de cobro de los proveedores de materiales, se 
procede a hacer la comprobación de éstas mediante el contraste con los albaranes recibidos 
y archivados durante todo el mes. Una vez comprobados los importes totales, de cada 
factura original recibida se hace una copia, esta copia, al igual que la original, se numera de 
forma correlativa a su llegada a la empresa y se data. Posteriormente se adjuntan los 
albaranes a cada copia de factura y se archivan por separado las facturas originales de las 
copias.  
 
El último paso a realizar para poder tener los gastos de las obras totalmente controladas y 
actualizadas es añadir a los gastos de materiales y herramientas el gasto del personal que 
se está dedicando a su ejecución. La forma de proceder es la siguiente: en el mismo archivo 
de Excel donde diariamente se apuntan los gastos de material se van sumando los costes 
por día del personal dedicado a la ejecución de la obra.  
 
 
Evidentemente, todo el proceso descrito con anterioridad supone tener que realizar un gran 
esfuerzo diario de control y orden en la oficina. De no ser así, el control económico de las 
obras y de la propia empresa sería inviable, produciendo grandes incertidumbres sobre la 
rentabilidad de cada obra ejecutada y de las decisiones tomadas. 
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2.1.8. Realización de planos 

Durante este periodo de prácticas me he encargado de realizar todos los planos que han 
salido del despacho. En su mayoría han sido planos vinculados a la redacción de Proyectos 
Técnicos, donde había que justificar las intervenciones a realizar, así como la ubicación y 
emplazamiento de las obras. Aunque estoy habituado a la realización de planos con 
AutoCad, tengo que reconocer que al principio tuve que hacer un esfuerzo para amoldarme 
a los parámetros que la empresa tenía para la presentación de este tipo de documentos. Por 
una parte, tenemos parámetros estéticos que la propia empresa impone, y por otro, los 
parámetros establecidos por el CAATEEB para la presentación de planos, que para mí hasta 
el momento eran desconocidos. El ejemplo más representativo de lo comentado es que yo, 
hasta ese momento, siempre había colocado el cajetín de los planos en la parte inferior del 
documento, mientras que lo correcto es dejarlo un par o tres de centímetros por encima del 
borde inferior para que el colegio pueda poner el sello de visado. 

Por otra parte, el tener que encargarme de la realización de los planos para los Proyectos 
Técnicos, me ha obligado a tener que habituarme al uso de páginas web que hasta el 
momento había usado en muy pocas ocasiones, como por ejemplo: Oficina Virtual del 
Catastro e Instituto Cartográfico de Cataluña . Esto me ha permitido conocer en más 
profundidad estas herramientas que tenemos a nuestro alcance y que en muchas ocasiones 
nos pueden ayudar en más de una situación de duda. El ejemplo más claro de esto sería el 
poder sacar medidas reales aproximadas, en caso de tener dudas, de elementos como 
fachadas y cubiertas, que previamente se habían medido en las visitas de valoración de las 
obras. 

Otro tipo de planos que he tenido que realizar durante mi estancia en la empresa, son 
aquellos relacionados con la descripción de detalles constructivos de partes concretas de 
obra, como por ejemplo, la substitución de anclajes metálicos degradados por la corrosión 
en barandillas de balcones, solución de impermeabilización en cubiertas y terrazas, etc. La 
realización de este tipo de planos me ha ayudado en varios aspectos, por una parte me ha 
servido para consolidar aquellos conocimientos adquiridos durante la carrera y por otro me 
ha servido para aprender cómo se ejecutan partes concretas de obra en la realidad: 
soluciones reales y procesos constructivos que funcionan. Todo ello asesorado por 
personas con amplia experiencia laboral en el sector de la construcción. 

Finalmente, la última tipología de planos que he tenido que realizar, son aquellos en los que 
había que proponer nuevas soluciones de diseño interior en viviendas reformadas, tanto 
distribuciones como mobiliario. Solo he tenido la oportunidad de realizar este tipo de planos 
para un solo cliente durante estos seis meses, pero la verdad es que ha sido muy 
gratificante. La obra consistía en la rehabilitación interior de  tres viviendas de un edificio 
situado en Ciutat Vella y construido en el año 1700. La dimensiones reducidas de las 
viviendas y la obligación de cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad para 
viviendas prexistentes o usadas construidas con anterioridad al 11 de Agosto de 1984, 
Anexo 2 del Decreto 141/2012, complicaba aún más si cabe el diseño de las nuevas 
propuestas. Tras varios intentos, finalmente el cliente se decidió por uno de nuestros 
diseños, el cual se llevará a cabo el próximo mes de Febrero. El tener que afrontar este tipo 
de encargos me ha servido para poder explotar un poco más la vena creativa, así como para 
curtirme a la hora de tener que profundizar e interpretar textos normativos vinculados a la 
rehabilitación de edificios. 

Referencia: En el punto 7 del anejo podemos encontrar varios ejemplos de planos 
realizados durante el periodo de prácticas. 
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2.1.9. Realización de presupuestos 

Sin duda este ha sido el punto flaco de las prácticas. Considero que hubiera sido muy 
importante para mi aprendizaje haber indagado más en esta actividad. El principal problema 
radica en que la organización de la empresa tiene implantado un sistema fijo de 
funcionamiento, en el cual solo se contempla a una persona que es la que se encarga 
exclusivamente de la realización de los presupuestos y de las visitas a los clientes. Esto, 
añadido a la situación actual del sector, donde hay que actuar con rapidez y perspicacia a la 
hora de presentar los presupuestos, ha hecho que yo me quedara un poco al margen de 
esta actividad. 

Sí que es verdad que durante estos meses he tenido la oportunidad de desglosar 
presupuestos de otros despachos para obras que nos han sido encargadas, donde he tenido 
que desgranar y separar los trabajos propios de los trabajos que deberíamos subcontratar, 
así como la búsqueda de mejores ofertas para la realización de estas partidas de obra 
externas, consistiendo mi trabajo básicamente en contactar con otras empresas para que 
nos envíen sus presupuestos. También he tenido acceso a todos los presupuestos 
realizados durante este periodo, donde he podido ver claramente su funcionamiento.  

Aun así, durante mi periodo de prácticas, he conseguido hacerme una idea bastante 
aproximada del trabajo que implica realizar un presupuesto para valorar obras de 
rehabilitación de edificios. A continuación comento lo que para mí son los puntos más 
destacados de todo el proceso: 

- Visitas a clientes:  Es necesario tener una amplia experiencia para poder obtener la 
máxima información durante las visitas a los clientes de forma que recopilemos todos 
aquellos datos que son relevantes para la posterior valoración de los trabajos a realizar. Por 
eso será importante estudiar el caso, en la medida de lo posible, antes de realizar la visita. 

- Planificación de los trabajos:  Será de vital importancia conocer hasta qué punto los 
trabajos a realizar son asumibles para la propia empresa y qué partes deberán ser 
subcontratadas. Tanto lo que se refiere a la mano de obra como a los medios auxiliares. 

- Valoración de los trabajos:  para los trabajos a subcontratar será necesario pedir el 
máximo de presupuestos posibles, estableciendo una fecha máxima para su entrega, de 
forma que nos quede tiempo suficiente para analizar la información recibida y realizar 
nuestra propia valoración. Para los trabajos realizados por personal propio, la empresa suele 
basarse en unos parámetros fijos en función del tipo de partida de obra, por ejemplo, el 
metro lineal de cerámica con goterón completamente colocada vale 21 €/ml, mientras que 
para otras partidas será subjetivo, en función de la experiencia del operario que realiza el 
presupuesto y del estado real de las tareas a realizar.  

Me gustaría destacar en este apartado la gran dificultad que debe suponer redactar un 
presupuesto ya que hay muchos parámetros a valorar que no dependen directamente de 
nosotros. Un ejemplo es el rendimiento de la mano de obra, según nuestro criterio y nuestra 
experiencia, podemos determinar unas duraciones que se verán cumplidas o no en función 
del nivel de compromiso o especialización de los operarios que las realizan. Por otra parte 
mencionar también, que cualquier fallo en las mediciones u omisión de partidas de obras por 
error, puede resultar fatal para la correcta realización de las obras así como un grave 
problema económico para la empresa. 

Por último, destacar que durante todo este periodo de tiempo he podido darme cuenta de la 
gran dificultad que supone obtener la aceptación de un presupuesto, ya que en muchas 
ocasiones los clientes disponen como mínimo de tres o cuatro presupuestos además del 
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nuestro. No solamente esto, sino que también en muchas ocasiones nos encontramos con 
competencia desleal, ya que hay empresas que con tal de obtener la adjudicación de las 
obras reducen drásticamente la calidad de los materiales. Todo ello resulta en largos meses 
de seguimiento, reajuste y negociación de los presupuestos realizados con nuestros 
clientes, llegando a ejecutar obras donde lo presupuestado se contabilizó con años de 
anterioridad. 

2.2. Visitas de obra 

Desde el inicio de las prácticas, hasta el final de las mismas, me he encargado de realizar 
una media de tres vistas de obra semanales. El cómputo total de obras controladas por mí 
durante este periodo de seis meses ha sido de unas 10 obras. 

2.2.1. Metodología seguida para realizar las visitas de obra 

Las primeras visitas las he realizado con el gerente de la empresa, con la finalidad de que 
me familiarizase con el entorno de trabajo, así como para realizar la presentación con los 
trabajadores y explicar mi situación dentro de la empresa durante estos meses. A partir de 
ese momento he comenzado a realizar las visitas de obra yo solo y bajo mi criterio.  

Una de las labores que he ido desempeñando conjuntamente con las visitas de obra ha sido 
la de realizar mediciones puntuales, como por ejemplo, remates de chapa para cubre muros 
en cubiertas planas, cerámica para vierteaguas, etc. 

Las pautas que me he planteado desde un principio antes de realizar las visitas de obra han 
sido  las siguientes. En primer lugar leerme el Proyecto Técnico redactado para la obtención 
del permiso de obras, así como la lectura del presupuesto redactado en la oferta al cliente, 
asegurándome de entender correctamente los trabajos que se pretenden realizar, los 
motivos por los cuales se realizan, su planificación en el tiempo, medios auxiliares a emplear 
y sobre todo los materiales a utilizar. Por último reviso las imágenes tomadas por el técnico 
el día que realizó la visita con el cliente para observar el estado original de las obras. Una 
vez claros todos estos puntos, ya puedo realizar la visita con unas mínimas garantías.  

Lo primero que realizo al llegar es comprobar el personal que está en obra, ya sea propio o 
subcontratado, asegurándome de que llevan los Epi’s necesarios y de que no hay ninguna 
situación de peligro.  Posteriormente doy un vistazo rápido al conjunto de la obra, prestando 
especial atención a los trabajos que ya se han realizado y comprobando su correcta 
ejecución. Una vez realizado esto, me centro en  los trabajos que se están ejecutando en 
ese momento. Durante la visita voy sacando fotos para dejar constancia de las partes de 
obra controladas así como para poder realizar futuras comprobaciones. 

Considero que es muy importante controlar los materiales que se están aplicando, estos se 
deben corresponder con lo presupuestado, con la partida de obra asignada así como 
realizar su correcta manipulación. De lo contrario, será imposible que los trabajos cumplan 
con los objetivos y garantías esperados. 
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La periodicidad con la que me planteo realizar las visitas de obra depende de la 
complicación y envergadura de los trabajos que se están llevando a cabo, siempre 
intentando hacer coincidir, en la medida de lo posible, los días de visita con la ejecución de 
puntos conflictivos. 

Una vez realizada la visita me dirijo a la oficina donde descargo las imágenes tomadas en el 
ordenador, las guardo en la carpeta de obra correspondiente con la fecha de la visita, 
seguidamente comento los aspectos más relevantes con el gerente de la empresa y relleno 
una hoja de visita de  obra con la dirección, fecha y comentarios realizados al respecto. 
Estas fichas se archivan en las carpetas de obra correspondientes.  

Como se puede intuir tras la explicación realizada, el principal objetivo de las visitas es 
realizar el control de cada una de las obras que se están ejecutando para asegurar su 
correcto funcionamiento y finalización de las mismas. Al mismo tiempo se va recopilando 
información sobre el proceso que han ido experimentando, desde su inicio, hasta la entrega 
de la obra finalizada. Las visitas de obra que he ido realizando durante estos meses también 
le han servido al gerente de la empresa para estar perfectamente informado de lo que está 
pasando en las obras sin tener que desplazarse hasta ellas.  

2.2.2. Principales deficiencias detectadas en las visitas 

Durante este periodo de prácticas he podido comprobar la dificultad que conlleva realizar el 
control de ejecución de los trabajos planificados en una obra. Independientemente de la 
voluntad puesta por parte de los técnicos en sus fases previas, como son la redacción de 
proyectos, ofertas, planificación de los trabajos etc., es muy difícil después extrapolar todos 
los parámetros estudiados o planteados a la ejecución real de las mismas.  

A continuación hago una pequeña recopilación y breve explicación de algunas obras donde 
me he ido encontrando deficiencias importantes en la ejecución de los trabajos: 

Obra Provença: 

Trabajo a realizar: Regularización de los desniveles de una terraza y colocación del nuevo 
pavimento. 

A grandes rasgos, los trabajos estipulados eran los siguientes: 

- Retirada del pavimento cerámico existente y repicado de la capa de mortero hasta base 
firme. De esta forma conseguimos sanear la zona y aligerar de peso a la estructura. 

- Debido a las características concretas de esta obra, se debían colocar unas láminas 
aislantes de 2 cm de espesor como relleno de material ligero, para igualar los desniveles y a 
su vez proporcionar aislamiento térmico. 

- Sobre estas láminas aislantes se debía realizar una capa de mortero de 3 cm de espesor 
para base de la nueva impermeabilización.  
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- Realización de medias cañas en los encuentros con paramentos verticales, así como la 
realización de regatas para el doblado de la lámina impermeable. 

- Colocación de la nueva pavimentación. Entre impermeabilización y nuevo pavimento se 
debe colocar una lámina geotextil de poliéster y polipropileno para protección de la tela 
asfáltica. 

Deficiencias detectadas: 

- No se retira la pavimentación cerámica existente. Las láminas aislantes se colocan encima 
directamente. De esta forma estamos provocando un aumento de peso en la estructura con 
la colocación del nuevo pavimento. 

- Podemos ver cómo la aplicación de la emulsión asfáltica, para la posterior soldadura de la 
lámina impermeable, no se corresponde con la fase de obra (imagen inferior izquierda). 
Igualmente vemos que no se han realizado las medias cañas en los encuentros con los 
paramentos verticales ni la realización de las regatas para el doblado de la 
impermeabilización (imagen inferior derecha). 

En estas imágenes podemos observar el desnivel de terraza a 
regularizar y el material empleado como relleno. 

También podemos apreciar claramente cómo las placas aislantes de 
relleno están sobre el andamio para ser colocadas de forma 
inmediata, mientras que el pavimento cerámico antiguo no ha sido 
retirado. 
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Obra Lepant: 

Trabajos a realizar: Rehabilitación de losa de balcón. 

A grandes rasgos, los trabajos estipulados eran los siguientes: 

- Retirada del pavimento cerámico existente y repicado de la capa de mortero hasta base 
firme. De esta forma conseguimos sanear la zona y aligerar de peso a la estructura. 

- Repicado del canto y parte inferior de la losa para sanear todas las zonas dañadas. 

- Regularización de la parte superior de la losa mediante capa de mortero de 2 cm. 

- Colocación en la parte superior de la losa de la nueva impermeabilización. 

- Colocación de la nueva pavimentación. Entre impermeabilización y nuevo pavimento se 
debe colocar una lámina geotextil de poliéster y polipropileno para protección de la tela 
asfáltica. 

- Reconstrucción del canto de la losa así como su parte inferior. 

- Aplicación de pintura de siloxanos, en la parte inferior y canto de la losa, a modo de 
acabado definitivo. 

- Este tipo de pinturas se debe aplicar en varias capas. Las primeras deben de diluirse en 
agua para que sea fácilmente absorbida por el soporte y así adherirse correctamente. 
Posteriormente, y tras el secado, aplicar el resto de capas.  

Deficiencias detectadas: 

- La pintura fue aplicada en una sola mano y sin diluir en agua,  provocando que la 
adherencia no sea tan eficaz como si se hubiera aplicado conforme a la recomendación del 
fabricante. 

Referencia: En el punto 4 del anejo podemos encontrar desarrollado el proceso constructivo 
completo de la obra mencionada en este punto. 
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Obra Roine: 

Trabajos a realizar: Rehabilitación de cubierta plana. 

A grandes rasgos, los trabajos estipulados eran los siguientes: 

- Retirada del pavimento cerámico existente y repicado de la capa de mortero hasta base 
firme. De esta forma conseguimos sanear la zona y aligerar de peso a la estructura. 

- Regularización del soporte mediante capa de mortero de 3 cm de espesor para base de la 
nueva impermeabilización. 

- Realización de medias cañas en los encuentros con paramentos verticales, así como la 
realización de regatas para el doblado de la lámina impermeable.  

- Colocación de la nueva impermeabilización. 

- Colocación de la nueva pavimentación. Entre impermeabilización y nuevo pavimento se 
debe colocar una lámina geotextil de poliéster y polipropileno para protección de la tela 
asfáltica. 

Deficiencias detectadas: 

- Se realiza la aplicación de la emulsión asfáltica antes de realizar la regata perimetral para 
el retranqueo de la lámina impermeable (imagen inferior izquierda).  

El operario planteaba la solución de soldar la lámina hasta la media caña en el encuentro 
con el murete y posteriormente hacer el repicado de la regata, lo que suponía la caída de 
cascotes entre la lámina soldada y el murete. Esto hubiera supuesto el más que posible 
deterioro de la lámina asfáltica en uno de sus puntos más delicados. 

Referencia: En el punto 4 del anejo podemos encontrar desarrollado el proceso constructivo 
completo de la obra mencionada en este punto. 
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Obra Almirall Churruca: 

Trabajos a realizar: Rehabilitación de fachada posterior. 

A grandes rasgos, los trabajos estipulados eran los siguientes: 

- Repicado del revoco antiguo en su totalidad. 

- Colocación de malla de armado de PVC en toda la superficie. 

- Ejecución del nuevo revoco de mortero de cal. 

- Acabado mediante aplicación de una fina capa de mortero pre-dosificado coloreado de la 
marca Texcal. 

Deficiencias detectadas: 

- Este material es asimilable a un mortero monocapa, por lo cual, sus juntas de trabajo y 
despiece de la fachada deberían haber estado planificados. Este proceso de despiece no se 
hizo ni se avisó a los operarios de la complejidad de la aplicación de este material, lo que dio 
lugar a que los trabajadores aplicaran el material sin tener en cuenta el despiece de la 
fachada y que las juntas de trabajo entre diferentes fases de ejecución se iban a marcar 
deliberadamente si no se trataban con especial cuidado.  

El resultado fue que en la fachada se observaban todas las juntas entre fases de aplicación 
del producto. La solución fue aplicar una veladura a toda la superficie de la fachada para 
intentar disimular estos fallos. 

En las dos primeras imágenes podemos observar cómo se han marcado las juntas de 
trabajo debido a la falta de planificación de las mismas. 

En las dos últimas imágenes podemos apreciar el efecto que resulta de mojar las superficies 
donde, por descuido, se han superpuesto capas del material de acabado. 

Referencia: En el punto 4 del anejo podemos encontrar desarrollado el proceso constructivo 
completo de la obra mencionada en este punto. 
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Obra Valencia: 

Trabajos a realizar: Refuerzo estructural de losa de balcón en fachada posterior. 

A grandes rasgos, los trabajos estipulados eran los siguientes: 

- Eliminación de la pavimentación del balcón y saneado de las zonas susceptibles de 
desprendimiento del entrevigado.   

- Colocación de estructura metálica para refuerzo de la losa del balcón mediante perfiles 
soldados y ensamblados en obra. 

- Reconstrucción del volumen de la losa. 

- Colocación de la nueva impermeabilización. 

- Colocación de la nueva pavimentación. Entre impermeabilización y nuevo pavimento se 
debe colocar una lámina geotextil de poliéster y polipropileno para protección de la tela 
asfáltica. 

Deficiencias detectadas: 

- La unión entre los diferentes perfiles se realizó mediante soldadura in situ. En la visita de 
obra pude comprobar que la soldadura de los perfiles que iban a realizar la función de 
tornapunta, la parte más comprometida del elemento, estaban mal soldados. Cuando 
repique la escoria de los cordones de soldadura me di cuenta que la garganta tenía muy 
poco espesor y que era irregular en todo su recorrido. 

Resulta que el operario que se encarga de realizar las soldaduras en la empresa es un 
albañil y no un herrero con la experiencia y conocimientos necesarios para realizar este tipo 
de trabajos. 

En las dos imágenes podemos observar la precariedad de los cordones de soldadura. 

Referencia: En el punto 4 del anejo podemos encontrar desarrollado el proceso constructivo 
completo de la obra mencionada en este punto. 
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Resumen de las deficiencias detectadas: 

Partidas de obra no realizadas. 
Aplicación incorrecta de materiales. 
No seguir la planificación de los trabajos. 
No planificar la aplicación de materiales. 
Mala ejecución de los trabajos. 

A mi parecer, los motivos por los cuales estas deficiencias se producen son muy variados y 
los clasificaría de la siguiente manera: 

- Dificultad de realizar visitas y controles de obra con más periodicidad: 

La ejecución de diferentes obras de forma simultánea hace que la labor del técnico 
encargado de realizar las visitas y controles sea muy complicada. Lo primero que hay que 
hacer en estos casos es marcar prioridades en función de la envergadura de los trabajos 
que se están realizando y su estado de ejecución. Cabe decir que, tanto para obras de gran 
complicación técnica, como para aquellas que están en su fase inicial, es de vital 
importancia hacer un mayor control. Una vez las obras se han iniciado correctamente y 
siguen su proceso, el control puede disminuir sin grandes riesgos a que sucedan fallos. Por 
el contrario, si no nos aseguramos de que las obras queden claras desde su inicio, los 
problemas se irán sucediendo a lo largo de la obra y se complicaran a medida que esta llega 
a su fase final.  

- Realización de los trabajos por personal ajeno a la empresa, en su mayoría autónomos: 

Generalmente la forma de funcionar, cuando se hace la subcontratación de trabajos por 
personal de otras empresas o personal autónomo, es pactar unos precios cerrados en 
función de unos trabajos a realizar. Desde ese momento, el autónomo o empresa externa, 
están obligados a cumplir con los trabajos con los que se han comprometido. Actualmente 
nos encontramos con que para ser competitivos en el mercado hay que abaratar precios y 
reducir los márgenes de beneficio. Esto da lugar  a que cuando una obra sufre algún 
contratiempo, fácilmente autónomos y empresas externas vean reducidos sus beneficios. 
Esta situación da pie a que los trabajos restantes que aún están por realizar se intenten 
ejecutar con mayor rapidez, abaratando materiales o saltándose fases de obra o tiempos de 
espera, con la finalidad de recuperar lo perdido. Evidentemente esto produce una pérdida de 
la calidad de los trabajos ejecutados. 

- Falta de personal cualificado para la realización de los trabajos: 

En muchas ocasiones, el personal contratado por las empresas o el propio personal, no 
reúne las características, habilidades o conocimientos necesarios para la realización de los 
trabajos específicos que estos deben de realizar. Por norma general, en una plantilla de 8 a 
10 operarios, siempre hay dos o tres oficiales que poseen larga experiencia laboral y de los 
cuales depende la buena ejecución de los trabajos. El resto de operarios, en su mayoría, 
son peones con poca experiencia laboral o, debido a la actual crisis económica, tienen 
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experiencia en el sector de la construcción de obra nueva, pero no en rehabilitación. Todo 
esto da lugar a que la confianza que podamos depositar en ellos sea limitada.  

- Falta de interés por parte de los operarios: 

En ocasiones se puede apreciar, por parte de los operarios que van a sueldo, un estado de 
ánimo general de desinterés por los trabajos que se están realizando. Esto no es 
extrapolable a todos ellos ni en la mayoría de ocasiones ni mucho menos, pero sí que es 
verdad que debido a la situación actual por la que está pasando el sector, está dando lugar 
a que el descontento de los trabajadores se vea reflejado en la realización final de los 
trabajos. 

- Necesidad de ajustar o reducir los tiempos de ejecución de las obras: 

Evidentemente la necesidad de ser competitivos en un sector tan castigado por la crisis 
pasa por intentar reducir y ajustar al máximo los tiempos de realización de los trabajos. En la 
mayoría de ocasiones esto implica el tener que realizar la ejecución de los mismos a 
marchas forzadas lo que da lugar  a la aparición de fallos de ejecución. El problema no 
radica solamente en los fallos de ejecución que se puedan producir, sino que a la hora de 
ejecutar las diferentes partidas de obras no se respetan los tiempos de espera entre las 
diferentes fases. 

2.2.3. Aspectos medioambientales detectados durante las visitas de obra 

En este apartado pretendo hacer un breve resumen y valoración de aquellos aspectos, que 
a mi parecer, están relacionados con el medioambiente y que he podido observar que se 
han practicado, u omitido, durante mi estancia en la empresa. 

Desamiantados: 

Siempre que se han realizado obras donde se contempla la substitución de tubos de 
fibrocemento, se ha procedido a la contratación de empresas especializadas. Así se hace 
constar desde un principio en la redacción de las ofertas realizadas a los clientes, donde se 
les explican los motivos por los que es necesario tomar precauciones especiales en estos 
casos.  

Cumpliendo con el Real Decreto 396/2006, siempre se ha exigido que la empresa 
contratada para realizar estos trabajos esté registrada en el RERA (Registro de Empresas 
con Riesgo de Amianto). 

Los trabajos se realizan de la siguiente manera: 

- El desmontaje de los tubos se realiza manualmente pieza por pieza iniciando los trabajos 
por el punto más alto. Previamente se humedecen las piezas a desmontar con una solución 
fijadora de partículas para minimizar el riesgo de dispersión de las fibras. 
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- Durante la realización de los trabajos, y al finalizar los mismos, se evalúa y controla el 
ambiente mediante toma de muestras en aire. 

Valoración: 
Creo que merece destacar el compromiso que la empresa demuestra en estas situaciones 
de especial riesgo, intentando paliar o erradicar los posibles problemas de salud que se 
puedan generar a las personas así como las agresiones medioambientales que se deriven 
de sus actuaciones, sin escatimar en ningún momento los recursos humanos o económicos 
necesarios para su correcta consecución.   

Tratamiento de escombros: 

Referente a los escombros que se suelen generar normalmente en cualquier tipo de 
intervención de rehabilitación en edificación, cabe destacar que la empresa se encarga de 
que los residuos generados se almacenen correctamente a pie de obra en sacas habilitadas 
a tal efecto, separando los materiales por tipologías. La finalidad es evitar posibles derrames 
de los materiales en la vía pública así como facilitar su transporte a vertedero autorizado. 

Valoración: 
Nuevamente cabe destacar el compromiso que la empresa demuestra a la hora de gestionar 
los residuos derivados de su actividad laboral así como el compromiso latente de sus 
trabajadores realizando el acopio y separación de los mismos de forma profesional y 
rigurosa.  

Uso de pinturas a base de resinas siloxánicas: 

Durante estos meses he podido comprobar que la empresa tiene especial devoción por el 
uso de pinturas a base de resinas siloxánicas, como material de acabado en superficies.  

Esto se debe a que este tipo de pinturas ofrecen unas altas prestaciones de durabilidad y 
resistencia a la intemperie. Además, cuando se realizan intervenciones puntuales sobre 
paramentos verticales y posteriormente es necesario realizar un acabado pintado, este tipo 
de pinturas es muy rentable ya que debido a su espesor cubre en pocas manos de pintura el 
contraste entre las zonas reparadas y las zonas sin reparar. 

Tras una pequeña búsqueda en la base de datos del ITeC, banco BEDEC, me he dado 
cuenta que en el mercado existen productos que nos ofrecen las mismas propiedades que la 
pintura a base de siloxános usada en ARLA S.L., pero con un impacto ambiental muchísimo 
menor. Un ejemplo lo mostramos a continuación, pinturas al silicato, donde se puede 
observar el coste energético y la emisión de CO2 de cada una de ellas. 

Ambas son pinturas hidrofugantes, de alto poder adherente a la superficie así como elevada 
resistencia a la intemperie.  
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Pintura usada en ARLA S.L. 

Opción alternativa 

Valoración: 
Como puede resultar lógico, desde el punto de vista económico, la diferencia de precios 
entre ambas pinturas hace decantar la balanza hacia la opción más rentable para el 
empresario y para el consumidor final. Me gustaría profundizar un poco más en este tema y 
comentar brevemente que, el uso de este tipo de pinturas, las dos comentadas 
anteriormente , que nos ofrecen tan buen resultado y nos aportan una gran garantía de 
durabilidad de nuestros trabajos, están “hipotecando” el soporte, nuestra fachada, ya que las 
resinas que poseen se adhieren con tal agresividad que en un futuro será difícil deshacernos 
de ellas para realizar posteriores intervenciones. Es evidente que en este tipo de decisiones 
tiene mayor peso el componente económico y de garantía de los trabajos realizados, que no 
una visión de futuro comprometida con el medioambiente. 

2.2.4. Conclusión 

Como puntualización final a este apartado de vistas de obra me gustaría resumir en una 
serie de puntos lo que a mi parecer, y tras la experiencia vivida, sería un guión de las pautas 
a seguir para poder realizar un buen control de obra, así como puntualizar sobre los 
principales factores que, a mi parecer, inciden directamente sobre el resultado final de las 
obras. 
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Pautas para realizar un adecuado control de obra: 

- Correcto estudio e interpretación del Proyecto técnico o Documentación técnica. 
- Estudio del presupuesto aceptado, partidas de obra. 
- Repaso de las fotografías del estado inicial de las obras. 
- Conocer perfectamente la planificación de los trabajos a ejecutar. 
- Conocimiento de los materiales a utilizar en cada momento, usos y propiedades. 
- Adecuar la periodicidad de las visitas de obra en función de los trabajos a realizar. 

Principales factores que inciden directamente sobre el resultado final de las obras: 

- Dificultad técnica de los trabajos a realizar. 
- Toma correcta de decisiones en la realización del Proyecto Técnico. 
- Correcto seguimiento del proceso constructivo establecido en la planificación. 
- Adoptar soluciones estudiadas y no precipitadas de los posibles trabajos imprevistos.  
- Adecuación de medios auxiliares para la correcta ejecución de los trabajos. 
- Elección adecuada de materiales, en función de su puesta en obra. 
- Uso correcto de materiales, siguiendo en todo momento las indicaciones del fabricante. 
- Control de obra adecuado y correctamente espaciado en función de los trabajos a realizar. 
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CONCLUSIONES 

La experiencia adquirida durante estos 6 meses de prácticas en la empresa ARLA, S.L., así 
como el esfuerzo realizado en la redacción del presente documento, me han servido para 
conocer un poco mejor el funcionamiento y el estado actual del sector de la rehabilitación de 
edificios.  

A continuación me gustaría comentar, lo que a mi parecer, son los puntos más importantes a 
destacar tras la realización de este prácticum:  

En primer lugar resaltar la importancia de llevar a cabo una buena gestión interna de la 
empresa. Creo que es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para el 
correcto desarrollo de la actividad laboral, ya que de su buen funcionamiento y control 
depende el éxito de nuestros servicios. Será de vital importancia que todas las gestiones 
realizadas en este ámbito, desde la captación de clientes, hasta la entrega final de las obras, 
estén perfectamente coordinadas entre ellas, ya que de no ser así, será imposible ofrecer 
nuestros servicios de forma adecuada, propiciando malentendidos y pérdida de información 
relevante, provocando por consiguiente, el descontento y la pérdida de clientes. 

En segundo lugar, mencionar que el aumento de las contrataciones de obra que ha sufrido 
la empresa durante estos últimos 5 años no ha supuesto un aumento en sus facturaciones 
anuales. Esto se debe a que hay más contratación de obras pero el valor de lo contratado 
ha descendido. Se podría intuir que esto se debe a la pérdida de poder adquisitivo de las 
familias, donde a día de hoy, no se pueden permitir grandes rehabilitaciones, llevando a 
cabo así la contratación solamente de pequeñas reparaciones de mantenimiento. 

En tercer lugar, destacar que solamente un 21% de las ofertas que se redactan son 
finalmente aceptadas. De ahí, el gran esfuerzo que hay que realizar para intentar minimizar 
los costes de ejecución de las obras, así como intentar ofrecer un servicio rápido y 
personalizado para fidelizar clientes.  

En cuarto lugar, concretar que las principales actuaciones de rehabilitación realizadas se 
concentran en la envolvente del edificio,  seguidas de las actuaciones en interiores y 
finalmente de las instalaciones. 

En quinto y último lugar, comentar que las deficiencias detectadas durante las visitas de 
obra, en la mayoría de ocasiones,  se derivan de una mala ejecución de los trabajos y no de 
una mala planificación o definición de los mismos. El principal problema radica en la falta de 
control en la ejecución de las obras, ya que realizar un control exhaustivo cuando hay varias 
obras en curso, es una tarea difícil de realizar, aún más cuando solo hay una persona 
encargada de realizar los controles. 
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VALORACIÓN DEL TUTOR 

Esta es la segunda experiencia de tener en la empresa a un estudiante en prácticas como 
trabajo final de grado. Creo que es, sin lugar a duda, la mejor forma de completar la 
formación adquirida durante los años de estudio. 

La práctica en una empresa real es la transformación de toda la teoría adquirida en hechos 
tangibles. 

Pero estas prácticas son solo un primer paso en la formación de un buen profesional. 
Dependerá de las habilidades de cada uno y de cómo sepa explotar su potencial, que estas 
prácticas y los primeros empleos o encargos que se puedan conseguir en esa incipiente 
trayectoria profesional, contribuyan a hacer del técnico, un profesional cualificado y 
competente. 

En el caso concreto de Daniel, he de valorar muy positivamente su entrega incondicional y 
ganas de aprender, su humildad a la hora de recibir instrucciones para cualquier tarea y su 
entusiasmo por ver la realidad de las diferentes áreas de la empresa, desde los más 
monótonos trabajos administrativos hasta los más ilusionantes, como iniciar una nueva obra. 

En cuanto a su preparación como profesional, éste ha sido su primer paso en un proceso 
formativo que se verá reforzado con futuras experiencias. Tengo la absoluta confianza de 
que, con el empeño y capacidad demostrados, llegará a ser un buen técnico, en el más 
amplio sentido de lo que eso significa: conocimientos, experiencia, capacidad de trabajo, 
entrega, sentido común, responsabilidad, etc. 

Deseo a Daniel un próspero futuro y ya sabe que nos tiene a su disposición para cualquier 
necesidad que pueda surgirle. 

José Antonio Gallardo 

ARLA, .S.L. 
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ANEJOS 

1. EJEMPLO DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA: E-LICENCIAS

En el siguiente ejemplo pretendo numerar y explicar brevemente, cada uno de los puntos a 
seguir para la tramitación de una licencia de obra. Este ejemplo muestra concretamente la 
tramitación que tuve que realizar para la obra Lepant . 

1.1. Consulta previa 

Para este trámite el Ayuntamiento de Barcelona proporciona a los usuarios una sección en 
su página web para poder realizar las diligencias de forma telemática, e-licencias: Consulta 
previa para la tramitación de permisos de obras: licencia, comunicado, enterado o 
autorización para actuaciones de urgencia. https://w30.bcn.cat  

Tras la realización de este trámite, consistente en rellenar unos formularios y confirmar una 
serie de datos, conoceremos el tipo de permiso de obra que hay que pedir, en función del 
lugar donde se realizan las obras y la clase de trabajos a realizar. Finalmente obtendremos 
la documentación necesaria para poder presentar la solicitud correspondiente. 

A continuación mostraré un ejemplo de Consulta Previa donde podremos ver los formularios 
que se nos presentan y el tipo de datos a cumplimentar.  

Inmueble situado en la C/ Lepanto 

Paso 1:  Datos de la obra 

En este apartado deberemos  delimitar el ámbito de los trabajos que pretendemos efectuar. 
Como dato indispensable deberemos aportar la referencia catastral del inmueble, la cual 
podremos obtener directamente de la sede electrónica del Catastro mediante la introducción 
de la dirección física del inmueble o solar.  

Normalmente ARLA, S.L. se dedica a la intervención en zonas comunes de edificios. 
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Paso 2:  Características de las obras a realizar, zonas de actuación y medios auxiliares 

En este apartado deberemos concretar más específicamente el alcance de las obras que se 
pretenden ejecutar, sobre qué elementos, así como en qué lugar del inmueble se van a 
realizar. También mencionar que es en este paso donde deberemos dejar constancia si se 
van a utilizar medios auxiliares para la ejecución de los trabajos, como por ejemplo 
andamios, ya que este es un punto importante y de gran relevancia a la hora de definir la 
posterior documentación a presentar.  

Normalmente ARLA, S.L. se dedica a la intervención en zonas exteriores del edificio 
utilizando como medios auxiliares: andamios tubulares o andamios colgantes. 



Prácticum empresa ARLA, S.L. 51

En este apartado deberemos definir qué parte exterior del edificio es la que va a ser 
intervenida así como los tipos de trabajo que se van a realizar: reparaciones, 
modificaciones, reconstrucciones, nuevas instalaciones, etc.  

Normalmente ARLA, S.L. se dedica a la actuación en fachadas, cubiertas y patios. 
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Finalmente, en esta última pantalla deberemos concretar los medios auxiliares a utilizar para 
la correcta ejecución de los trabajos a realizar, así como su interacción con la vía pública. 

Normalmente ARLA, S.L. utiliza como medios auxiliares andamios. Por norma general 
nunca se produce ocupación de calzada. 
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Paso3:  Comprobación de los datos y obtención del Resumen Informativo de la Consulta 

En la siguiente pantalla se nos proporciona información sobre los datos introducidos durante 
el proceso anteriormente descrito, de forma que podamos confirmar que la información 
introducida es correcta. Por otro lado se nos genera una ficha resumen en PDF donde nos 
indica el resultado de la consulta, dándonos a conocer si nuestro edificio está situado en un 
entorno o conjunto protegido así como si el edificio está catalogado. Finalmente nos indica 
el régimen al que está sometida la obra y por tanto el tipo de permiso a obtener que, 
en nuestro ejemplo, se trata de un Comunicado Diferido. Cabe mencionar que hasta el 
momento solo hemos obtenido información de nuestra obra y que la tramitación del permiso 
no se iniciará hasta que sigamos con el proceso y presentemos la documentación necesaria 
en el Colegio de Aparejadores u Organismos correspondientes.  
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1.2. Obtención guía documental y elaboración de la documentación 

Una vez finalizada la Consulta Previa y continuando con la tramitación para la obtención de 
nuestro permiso, el aplicativo del Ayuntamiento nos pregunta si queremos continuar con la 
tramitación. 

A partir de este momento, los datos que el aplicativo nos va pidiendo se basan estrictamente 
en identificar a los distintos intervinientes en el proceso de la realización de las obras, como 
son el promotor y la empresa contratista (representante del promotor), además del importe 
de la ejecución material de las obras (PEM).  

Continuando con el ejemplo: 

Paso 4: 
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Tras facilitar estos datos  y su posterior envío, obtendremos la guía para la elaboración de 
los documentos necesarios y las pautas a seguir para realizar la solicitud de nuestro permiso 
de obras.  

Básicamente, lo que obtenemos es un guión para la redacción de la documentación técnica 
a realizar por la empresa contratista. Una vez realizado este documento se envía 
telemáticamente al Colegio de Aparejadores de Barcelona donde una persona encargada lo 
revisa y si no se encuentran deficiencias se obtiene el correspondiente Número de 
Idoneidad Técnica. 

Posteriormente se realiza el pago de tasas e impuestos y se obtiene el correspondiente 
permiso de obras. 

Guión de Proyecto técnico de nuestro ejemplo: 

Una vez confirmados los datos anteriores 
nos aparece este nuevo cuadro donde 
podemos observar que el impuesto es un 
3,35% del PEM así como la Tasa fija de 
320 euros para obras con Proyecto 
Técnico, sumando un total del permiso 
de obras de 353,50 euros. 
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1.3. Obtención del Número de Idoneidad Técnica del CAATEEB 

Tramitación de la documentación técnica realizada a través del aplicativo del CAATEEB. Si 
no se produce ninguna deficiencia obtendremos el Número de Idoneidad Técnica. En caso 
de producirse deficiencias en la documentación aportada estas deberán ser subsanadas en 
un periodo no superior a los 15 días.  

1.4. Solicitud de Licencia/Comunicado 

Este trámite se realiza a través del portal de trámites del Ayuntamiento de Barcelona. Es un 
proceso que se realiza en línea y donde se requiere firma digital . 

En el portal de trámites del Ayuntamiento se solicitarán los siguientes datos: 

- Número de Consulta Previa 
- Número de Idoneidad Técnica 

Finalmente se realizará el pago de tasas e impuestos, obteniendo de esta forma la 
correspondiente licencia o comunicado. 

1.5. Diagrama de flujo de la obtención de permisos de obra 

1
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2. OTROS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE OBRA

2.1. Consulta a Patrimonio para edificios Catalogados o en entornos protegidos 

Plano de Barcelona por Distritos 

El área Metropolitana de Barcelona está dividida por un total de 10 Distritos. En cada uno de 
estos distritos podemos encontrarnos con edificios catalogados A, B, C o D o, con conjuntos 
o entornos de protección. Por lo tanto, en función de la ubicación física de nuestras obras y
de su Catalogación, tendremos casos donde será necesario aportar un Informe Previo del 
Servicio de Patrimonio  antes de presentar la documentación técnica de nuestro proyecto 
en el CAATEEB.  

En el resultado informativo de la consulta , trámite realizado para conocer el guión 
documental a seguir para la redacción de nuestro Proyecto Técnico, nos aparecerá, en 
“Datos de la Obra”,  si el emplazamiento de las obras está incluido en un entorno o 
conjunto protegido, así como su catalogación.  

(Este ejemplo muestra concretamente la tramitación que tuve que realizar para la obra 
Lepant .) 
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 En caso de ser así, como muestra el cuadro superior a modo de ejemplo, será de obligado 
cumplimiento aportar un Informe Previo del Servicio de Patrimonio . Este informe consiste 
en aportar la documentación siguiente: 

- Levantamiento planimétrico de la zona de actuación. 
- Reportaje fotográfico suficiente. 
- Memoria explicativa de las obras que se ejecutarán y de las técnicas que se utilizarán. 

Una vez entrada la documentación al Departamento de Patrimonio, el plazo se resolución es 
de 1 mes. Transcurrido este mes, y sin obtener respuesta, se considerará silencio 
administrativo positivo por el cual podemos interpretar que Patrimonio no pone ninguna 
objeción a la realización de nuestras obras. 
En caso de darse esta situación, cuando realicemos nuestro Proyecto Técnico deberemos 
incluir, en los Anejos al Proyecto, una copia del Registro  de la solicitud del Informe Previo al 
Servicio de Patrimonio solicitado así como una Declaración Responsable del Técnico 
conforme se ha realizado el trámite correspondiente y que no se ha obtenido respuesta de 
Patrimonio tal y como se indica en el artículo 31 de la O.R.P.I.M.O. 

Catalogación de edificios A, B, C, D y Conjuntos protegidos 

A: Bien Cultural de Interés Nacional 
B: Bien Cultural de Interés Local 
C: Bien de Interés Urbanístico 
D: Bien de Interés Documental  

Para obras realizadas en el distrito de Ciutat Vella, será SIEMPRE obligatorio aportar un 
Informe Previo del Servicio de Patrimonio . 
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS

3.1. Regímenes existentes y funcionamiento 

Considero conveniente hacer una pequeña explicación de cada uno de los permisos de 
obras que se pueden derivar de nuestra consulta previa: licencias, comunicados o 
enterados, según la Ordenanza de los Procedimientos de Intervención Municipal en las 
Obras (ORPIMO). 

La ORPIMO entró en vigor el 1 de Octubre de 2011 con la finalidad de establecer los 
diferentes Regímenes de intervención administrativa en las obras que se realicen en el 
Término Municipal de Barcelona. 

Las obras se clasifican en: 

A) Obras Mayores:  Régimen de Licencia

Previamente a la ejecución de las obras el Ayuntamiento de Barcelona revisa la adecuación 
del Proyecto realizado a la Normativa vigente y resuelve concediendo o denegando la 
Licencia. 

Duración del proceso: 2 meses  para procedimientos generales y 3 meses  para 
procedimientos donde intervenga el Servicio de Prevención y Exención de Incendios y 
Salvamento (SPEIS) o que se refieran a bienes Catalogados. 

Tasa a pagar: 

La cuota se obtiene mediante el producto de la superficie de la obra en m2 por el módulo de 
6,24 €/ m2, corregido con  un coeficiente del 0.7 para rehabilitación o reforma. 

Impuesto a pagar: 

Se aplica un 3,35% aplicado al PEM en concepto de construcciones instalaciones y obras. 

B) Obras Menores:

- Obras Menores Tipo I:  Régimen de Comunicado Diferido 

Una vez entregada la documentación y realizado el pago de las tasas, el interesado puede 
iniciar las obras transcurrido 1 mes  siempre y cuando el Ayuntamiento no haya dejado sin 
efecto el Comunicado durante este transcurso de tiempo. 

Duración del proceso: 1 mes  

Tasa a pagar: 

320,00 euros para obras con proyecto técnico y 227,28 euros para obras con 
documentación técnica. 

Impuesto a pagar: 

Se aplica un 3,35% aplicado al PEM en concepto de construcciones instalaciones y obras. 
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- Obras Menores Tipo II:  Régimen de Comunicado Inmediato 

Una vez entregada la documentación y realizado el pago de las tasas, el interesado puede 
iniciar las obras al día siguiente  siempre y cuando el Ayuntamiento no haya dejado sin 
efecto el Comunicado. 

Tasa a pagar: 

320,00 euros para obras con proyecto técnico y 227,28 euros para obras con 
documentación técnica, en concepto de servicios urbanísticos. 

Impuesto a pagar: 

Se aplica un 3,35% aplicado al PEM en concepto de construcciones instalaciones y obras. 

- Obras Menores Tipo III:  Régimen de Enterado 

El interesado puede ejecutar la obra una vez comunicadas las actuaciones. El trámite no 
precisa la aportación de ningún tipo de documentación y no genera ningún impuesto ni tasa. 
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4. EJEMPLOS DE INTERVENCIÓN EN REHABILITACIÓN

4.1. Ubicación de las obras 

1. Obra situada en la Calle Almirall Churruca, 6
2. Obra situada en la Calle Valencia, 612
3. Obra situada en la Calle Roine, 23
4. Obra situada en la Calle Còrsega, 593
5. Obra situada en la Calle Basses de Sant Pere, 8
6. Obra situada en la Calle Lepanto, 304

5

2

4

6

1

3
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4.2 Trabajos realizados 

4.2.1. Rehabilitación de fachada posterior Almirall Churruca 

Objeto de la rehabilitación: 

Se producen unos desprendimientos parciales en las cornisas-alféizar corridas ubicadas 
bajo las ventanas de cada planta del inmueble, concretamente en las plantas 5, 3 y 2. Esto 
dio lugar a la actuación de los bomberos y al posterior requerimiento por parte del 
Ayuntamiento de instalar las protecciones provisionales necesarias, así como la 
obligatoriedad del inicio de los trabajos de consolidación. Una vez realizada la fase de 
instalación de las protecciones y tras tramitar la documentación requerida se inician las 
obras con los siguientes objetivos: 
- Consolidación y recuperación volumétrica de las cornisas-alféizar afectadas 
- Recuperar la estabilidad y la buena apariencia de la totalidad de la fachada 

Imágenes estado inicial: 

 Fachada Posterior  Zona Planta Baja  Desperfectos de Fachada 

 Desprendimientos de cornisas-alféizar 
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Relación de los trabajos ejecutados: 

1. Repicado de la totalidad de vierteaguas cerámicos así como zonas de las cornisas-
alféizar afectadas por los desprendimientos. Estos trabajos se realizarán mediante medios 
manuales exclusivamente debido a la fragilidad de las zonas a tratar.  

Repicado de la totalidad del revoco de mortero existente en paramentos verticales, mediante 
medios manuales y mecánicos, hasta dejar la fábrica de ladrillo vista.  
Posterior bajada y retirada de escombros. 

Repicado de vierteaguas  Repicado de paramentos verticales 

2. Colocación de la malla de armado de fibra de vidrio con revestimiento antiálcalis de PVC
en toda la superficie de la fachada, mediante adhesivo cementoso flexible. Posteriormente 
se realizarán las maestras y las aristas de las oberturas en fachada para poder realizar el 
nuevo revoco. 

Adherencia de malla de PCV  Ejecución maestras  Material de agarre 

3. Aplicación del nuevo revoco de mortero de cal de revestimiento M5 b CEM. Previamente
a la aplicación del revoco se procederá a humedecer el paramento para favorecer la 
adherencia del mortero. Debido a la colocación de la malla de PVC, será de vital importancia 
asegurarse que al aplicar las primeras paletadas de mortero, estas rellenen todas las 
oquedades entre el paramento y la tela, sino la adherencia no se producirá de forma 
correcta quedando zonas huecas que posteriormente se fisurarán. 
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Humectación del paramento  Aplicación mortero y relleno de oquedades 

Nivelado del nuevo revoco  Ejecución de jambas  Material de revoco 

4. Colocación de vierteaguas cerámicos con piezas de acabado de doble goterón y posterior
rejuntado. Una vez realizado este paso se procederá a recomponer los volúmenes de las 
cornisas-alféizar que se habían desprendido. En primer lugar se aplicará un puente de 
adherencia en las superficies a recomponer a base de lechada de Sika-latex con cemento. 
La recomposición de los volúmenes se realizará mediante Sika Monotop 612. 

Colocación de vierteaguas cerámico  Vista inferior zona desprendimiento 
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Puente adherencia entre superficies  Recomposición de volúmenes y esquinas 

Recomposición de volúmenes rectos  Material recomposición 

5. Aplicación de la capa de acabado de estuco de cal con mortero Texcal coloreado,
realizando una primera capa de fondo y una de acabado. Acabado fratasado. 

Aplicación estuco  Vista del acabado final superficial  Acabado oberturas 
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6. Pintado de alero cubierta y cornisas, mediante pinturas de resinas Siloxánicas de color
gris claro, dando una mano de fondo fijador y dos manos de acabado. 
Pintado de instalaciones vistas de gas, mediante esmalte antióxido de color igual al de la 
fachada, previo lijado y limpieza de las superficies, aplicando dos manos de acabado. 
Pintado de persianas, mediante esmalté sintético de alta protección color verde oscuro, 
previa limpieza de las superficies y una sola mano de acabado. 

Alero de cubierta 

Cornisas-alféizar de las oberturas 

Pintado de instalaciones de gas  Pintado de persianas 
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Estado final de las obras: 

Lateral izquierdo  Zona central  Lateral derecho 

 Vista general  Comparativa 
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4.2.2. Rehabilitación de losa de balcón Valencia 

Objeto de la rehabilitación: 

Consolidación de losa de balcón mediante estructura metálica, recomposición de zonas de 
entrevigado y canto así como substitución de la pavimentación. El sistema estructural de la 
losa existente es de perfil metálico de ala estrecha, que por motivos de falta de 
mantenimiento y contacto con el ambiente exterior, se ha degradado a lo largo de los años 
perdiendo de forma alarmante su capacidad portante. La corrosión de los perfiles metálicos 
ha provocado que su aumento de volumen fisure las vueltas que constituyen el entrevigado, 
al igual que se ha visto afectado el canto de la losa. La pérdida definitiva de sección que han 
sufrido los perfiles metálicos originales nos obliga a plantearnos una substitución funcional 
de la estructura. 

Imágenes estado inicial: 

Vista inferior del conjunto y apuntalamiento provisional 

Lesiones visibles en parte inferior y canto de balcón 
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Relación de los trabajos ejecutados: 

1. Apuntalamiento de la estructura, repicado de las zonas inestables de la losa, tanto en el
canto como en el entrevigado por la parte inferior. En el momento en que se estaban 
realizando los trabajos, se produjeron desprendimientos importantes del entrevigado, lo que 
hizo hacer un cambio en la planificación de los trabajos. Finalmente se optó por levantar el 
suelo del balcón para aligerar la estructura y dejar exclusivamente el entrevigado que 
estaba en buen estado.    

Desprendimientos del entrevigado  Corrosión perfiles ala estrecha 

Plataforma de trabajo  Detalle del entrevigado curvo 

2. Acopio de los materiales necesarios, mecanizado e imprimación antes de su colocación.
El primer paso consistirá en anclar al paramento vertical un perfil angular en L de 100 x 100 
mm mediante taco químico cada 30 cm. Este perfil se colocará en la parte inferior de la losa 
dejando un margen suficiente de holgura para la posterior colocación de las UPN-80 bajo las 
viguetas a reforzar.  
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 Angular apoyo más arranque UPN-80  Vista de UPN-80 bajo vigueta degradada 

 Vistas frontales 

3. Preparación y colocación de las tres cartelas que realizarán la función portante principal
de la estructura. Realizada mediante perfiles IPN-100 soldados en obra. Las placas de 
anclaje son de 1cm de grosor y de 150 x 200 mm. Estas cartelas se fijarán a paramento 
mediante taco químico. Una vez realizado este paso se procederá a la colocación de un 
perfil IPN-160 de forma longitudinal, apoyado sobre las tres cartelas y que conectará con los 
perfiles UPN-80 por su parte inferior. Para asegurar la correcta conexión y nivelado se 
intercalará entre perfil IPN-160 y UPN-80 unos pasamanos metálicos. Finalmente se 
soldarán las uniones entre perfiles. Las UPN-80 se recatarán con mortero de baja retracción 
Sika monotop 612, para asegurar el contacto entre ambas estructuras.   

 Cartelas a colocar  Encuentro cartela con IPN-160  Anclaje cartelas 
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Pasamano de unión Cartela-IPN soldado  Vista inferior general 

4. Por último queda reconstruir la losa de balcón y su pavimentación. En primer lugar se
reconstruirán las zonas del entrevigado curvo que se han desprendido mediante encofrado y 
posterior vertido de una capa de hormigón en masa de 5 cm de espesor. Una vez seco el 
hormigón, se procederá al relleno mediante arlita para no sobrecargar excesivamente la 
estructura. Sobre la arlita se realizará un planché de mortero M-7,5 de 2 cm de espesor que 
actúe de soporte para la impermeabilización de la losa. Colocación de la lámina asfáltica de 
impermeabilización de 4 Kg/m². Finalmente se colocará el nuevo pavimento pero sobre 
lámina geotextil de poliéster y polipropileno, para proteger la tela asfáltica. 

A falta de imágenes de este proceso adjunto croquis explicativo. 

Leyenda: 
1. Revoco de mortero de cal 7. Perfil metálico de ala estrecha original
2. Pieza cerámica entrevigado original 8. Capa de mortero base
3. Material de relleno ligero (Arlita) 9. Lámina asfáltica impermeabilización
4. Perfil metálico UPN-80 10. Lámina protectora tela asfáltica
5. Recatado UPN-80, mortero baja retracción 11. Mortero adherencia pavimento
6. Reconstrucción entrevigado con hormigón 12. Pavimento piezas cerámicas
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Estado final de las obras: 

 Detalle frontal refuerzo  Vista longitudinal de la losa de balcón 

Acabado de la parte superior de la losa  Acabado inferior de la losa 
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4.2.3. Rehabilitación de cubierta plana no transitable Roine 

Objeto de la rehabilitación: 

Los trabajos a realizar se centrarán en recuperar las condiciones de estanqueidad al agua 
de lluvia de la cubierta. Por otra parte, se pretende recuperar también, la estética general de 
esta superficie, debido a que su acabado actual es de tela asfáltica autoprotegida con 
aluminio gofrado sobre la cual se ha aplicado una pintura impermeabilizante tipo acrílica o 
clorocaucho. Lo que se pretende es dejar un acabado cerámico colocado en espiga. 
También se actuará sobre el murete perimetral de la cubierta así como en la caja de 
escalera, saneando y recomponiendo las partes dañadas. 

Imágenes estado inicial: 

Parte posterior de la cubierta  Parte lateral izquierda cubierta 

Hueco patio de luces  Caja de escalera y ascensor 
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Relación de los trabajos ejecutados: 

1. Retirar la lámina impermeable auto protegida existente así como el pavimento cerámico
que se encuentra justo debajo de ésta, con la finalidad de llegar a base firme y no 
sobrecargar la estructura con la nueva pavimentación a colocar. Una vez realizada la cata 
podemos observar, que bajo la cerámica original, el soporte  se encuentra en buen estado 
pero con estrías que podrían dificultar la adherencia de la nueva lámina impermeable. La 
solución adoptada será verter una pequeña capa de mortero para regularizar la base. 

Retirada de lámina impermeable y cerámica 

2. Aplicación de la capa de mortero de regularización así como formación de medias cañas
de mortero en todas las entregas a paramentos perimetrales. Posterior aplicación de una 
mano de emulsión asfáltica. 

Formación base para impermeabilización  Formación de medias cañas en perímetro 

 Lámina asfáltica utilizada  Emulsión asfáltica aplicada 
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3. Realización de regatas en muretes perimetrales para alojamiento de la lámina asfáltica, 
así como colocación de ésta. Se procederá a dar una mano de emulsión asfáltica en el 
interior de la regata para facilitar la soldadura de la tela. En los encuentros con paramentos, 
la lámina se solapará de forma que en todo el perímetro el grosor de la capa sea el doble ya 
que es una de las zonas más comprometidas. Se deberá tener especial cuidado en los 
desagües de la cubierta, colocando mangetón asfáltico para la entrega de la nueva 
impermeabilización. 

Formación de regatas perimetrales  Vista de las diferentes capas y proceso 

Doblado de la lámina asfáltica paramentos  Solución de las esquinas 

Solución en desagües 
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4. Colocación del nuevo pavimento, adherido mediante capa de mortero de cal M-5 b CEM,
sobre lámina geotextil de poliéster y polipropileno, para protección de la lámina asfáltica. Se 
practicarán juntas de dilatación en la parte central de la cubierta, en la zona de limatesas. El 
mortero de cal es adecuado para cubiertas y fachadas ya que es más deformable que el 
cemento portland, pero tiene el inconveniente que deteriora la lámina asfáltica si entran en 
contacto directo. Por otra parte, el uso de esta lámina geotextil nos evitará el tener que 
hacer una capa de mortero de protección para la lámina asfáltica, produciéndose un ahorro 
en material y tiempos de ejecución.   

Colocación de pavimento sobre lámina geotextil de poliéster y polipropileno 

Juntas de dilatación 

Podemos observar la aparición de manchas sobre la cerámica una vez ésta ha sido 
colocada y se ha secado a los pocos días. El problema radica en que la cerámica estaba 
excesivamente húmeda el día de su colocación ya que los días anteriores había llovido. Este 
factor facilita la absorción de la cal del mortero y la posterior aparición de manchas. 
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5. Remates de murete perimetral de cubierta: colocación de mimbeles cerámicos, se ponen
las mismas piezas que las utilizadas para el suelo, revoco de la parte superior que queda 
vista y finalmente, colocación de cubre muros cerámico. En función de la zona de la cubierta 
podemos distinguir cubre muros a dos aguas o a un agua, dependiendo del tipo de remate 
existente de la fachada. 

Cubre muros a un agua  Unión entre remate de chapa y cubre muro 

Antes de colocación del cubre muro  Cubre muro colocado 

Humectación de las piezas  Uso mortero flexible 
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Estado final de las obras: 

Vistas generales de murete perimetral 

 Detalles de encuentros en esquinas 



 Prácticum empresa ARLA, S.L. 80 

4.2.4. Reaparición de antepecho en cubierta formado por balaustres Còrsega 

Objeto de la rehabilitación: 

La cubierta plana transitable comunitaria tiene un antepecho formado por una balaustrada 
ubicada en la parte frontal del edificio, fachada principal. El mortero que forma los balaustres 
ha ido aumentando su porosidad a lo largo de los años por la agresión ambiental, 
propiciando que la humedad llegue al armado de hierro interior, el cual al oxidarse aumenta 
de volumen, creando unas tensiones que han provocado la rotura de muchos de estos 
balaustres. El objetivo de esta intervención es la substitución de aquellos balaustres que por 
su avanzado estado de deterioro no pueden recomponerse, así como la reparación de 
aquellos que han sufrido pérdidas pequeñas de volumen o están fisurados. 

Imágenes estado inicial: 

Zona a intervenir: Antepecho  Vista interior desde cubierta 

 Pérdidas de volumen  Aparición de fisuras 
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Relación de los trabajos ejecutados: 

1. Desmontaje de los balaustres gravemente deteriorados y recomposición de pequeños
volúmenes perdidos en base de balaustrada y coronamiento de ésta, con mortero de 
reparación Sika monotop 612. El desmontaje de los balaustres a substituir se realizará 
mediante impacto con maceta en la zona central del balaustre para doblegarlo por la mitad y 
así evitar desperfectos en los extremos. Podemos comprobar que los encastes en los 
extremos son prácticamente superficiales. Estos balaustres llevan en su interior un alambre 
de armado de 6 mm de diámetro. 

Desmontaje de balaustres  Vista interior 

Recomposición zonas base  Recomposición zonas coronamiento 

 Encaste en extremos  Varilla interior de armado 
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2. Reparación de los balaustres que simplemente están agrietados o fisurados, sin pérdida
de sección. En primer lugar se procede a sanear la zona mediante obertura de la fisura con 
radial. De esta forma nos aseguramos extraer la totalidad del elemento degradado así como 
aumentar la superficie de contacto con el material de recomposición. Finalmente se 
recomponen estos pequeños volúmenes con  mortero de reparación Sika monotop 612. 

Reparación de fisuras 

3. Colocación en obra de los nuevos balaustres. En primer lugar se realiza la presentación
del nuevo balaustre y marcaje de su eje en la parte superior de la coronación. Se practica 
una perforación en sentido descendente, de diámetro 8 mm, desde la coronación del 
antepecho hasta la parte superior del balaustre, penetrando en este unos 5 cm. Retirada del 
balaustre y aplicación de una capa de adhesivo cementoso flexible en los extremos para 
favorecer la adherencia. Colocación del balaustre, introducción de taco químico y varilla de 
rea inoxidable de 6 mm de diámetro por la parte superior. Posterior sellado con mortero Sika 
monotop 612 para evitar la entrada de agua. Finalmente se practica un rejuntado en ambos 
extremos del balaustre mediante adhesivo cementoso flexible. 

Colocación de los nuevos balaustres 
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Rejuntado en los extremos 

4. Tratamiento de acabado mediante veladura hidrofugante y protectora de resinas
siloxánicas. 

* De esta fase de acabado no poseo imágenes.

Materiales utilizados: 

Nuevos balaustres fabricados en taller, imitando el modelo original. Serán de mortero 
hidrofugado, con armado interior de varilla de rea de acero inoxidable de 6 mm. 

Uso de mortero Sika monotop 612 para recomposición de volúmenes y fisuras. 
Uso de adhesivo cementoso flexible para adherencia de los balaustres en estremos. 

 Nuevos balaustres  Varilla inoxidable 6mm  Adhesivo flexible 

 Mortero reparador Sika 
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4.2.5. Rehabilitación de patio de luces Basses 

Objeto de la rehabilitación: 

El edificio data del año 1700 y, como se puede comprobar en las imágenes, su estado de 
conservación es muy precario, debido a la falta de mantenimiento y a su exposición al 
ambiente exterior, ya que el patio de luces permanece al descubierto. Las agresiones 
ambientales han provocado el desprendimiento del revoco de mortero de cal que recubría 
los paramentos verticales y por consiguiente la posterior degradación de la fábrica de 
ladrillo. Los objetivos a perseguir serán la consolidación de los paramentos verticales del 
patio de luces para evitar que estos sigan deteriorándose y poder recuperar así su estado de 
conservación inicial así como recobrar su apariencia inicial. 

Imágenes estado inicial: 

 Lateral derecho  Lateral izquierdo  Parte inferior 

 Oberturas a patio 
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Relación de los trabajos ejecutados: 

1. Repicado de la totalidad de revocos de paramentos de patio así como la  extracción de
hierros obsoletos o en desuso empotrados. Se eliminarán todas aquellas superficies 
inestables mediante medios manuales, ya que hay zonas muy deterioradas. 

2. Recomposición de revocos repicados, mediante mortero mixto de cal y cemento portland,
de baja retracción. Se incluye inserción de malla de armado de fibra de vidrio con 
revestimiento antiálcalis de PVC, colocada en la totalidad de la superficie de los paramentos. 
En primer lugar se aplicará una capa de mortero de cal sobre la fábrica de ladrillo una vez 
saneada y posteriormente, antes de que seque el mortero, se aplicará la malla de fibra 
sobrepuesta de forma que esta quede adherida. Una vez seca esta capa, se aplicará otra 
capa de mortero a continuación para acabado. Aristado de oberturas así como colocación 
de vierteaguas en ventanas de hueco de escalera.  

 Colocación de la malla  Detalle de malla entre capas de mortero 
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 Revoco terminado  Oberturas cocinas  Oberturas escalera      Aristado + vierteaguas 

3. Aplicación de la capa de acabado de estuco de cal con mortero Texcal coloreado,
realizando una primera capa de fondo y una de acabado. Acabado fratasado. En primer 
lugar se realizarán las maestras para marcar la plomada y el grosor de capa a aplicar. 

 Maestras guía  Lateral derecho 

Estado final de las obras: 

Lateral izquierdo  Hueco de escalera  Parte inferior 
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4.2.6. Rehabilitación de escalera Basses 

Objeto de la rehabilitación: 

Nos encontramos con una escalera realizada a base de bóvedas cuyo peldañeado está 
acabado con baldosa cerámica y mamperlán de madera en los tramos superiores, mientras 
que en el tramo inicial, hasta planta primera, está realizado mediante piezas enteras de 
piedra artificial. Las paredes presentan numerosos desperfectos, en su mayoría fisuras y 
grietas, así como en las bóvedas. El objetivo principal será consolidar las bóvedas, 
homogeneizar el desarrollo de los peldaños y recuperar la estética de la escalera en su 
conjunto.  

Imágenes estado inicial: 

Parte superior escalera  Escalones tipo 1 

Fisuras en bóveda escalera  Escalones tipo 2 

Lesiones en paramentos 
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Relación de los trabajos ejecutados: 

1. Repicado de las zonas de paramento de la escalera y bóvedas que presentan
agrietamiento o fisuración. De esta forma podemos ver su alcance y magnitud para poder 
posteriormente actuar sobre ellas.  

Repicado de grietas en paramento  Repicado de grietas en bóvedas 

2. Marcaje de las grapas a colocar en las grietas detectadas y realización de las regatas
para su colocación. Grapas de varilla de rea de 8 mm, en forma “U” de 5 x 30 x 5 cm, fijadas 
con resina epoxi de anclaje, realizando taladros perpendiculares a la grieta cada 30 cm.  
A continuación se taparán las regatas dejando ocultas las grapas, posterior colocación de 
malla de armado de fibra de vidrio con recubrimiento de PVC y capa de acabado de mortero. 

Marcaje + regata  Colocación de la grapa, resina epoxi  Tapado regatas 

En las bóvedas, las fisuras únicamente se 
rellenarán con mortero ya que el refuerzo de 
estas se realizará por la parte superior de la 
bóveda como a continuación se explica. 
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3. Desmontaje y retirada de la totalidad de peldaños y pavimento de rellanos existentes
hasta llegar a base sana y firme. 

Retirada peldaños  Base firme bóveda  Podemos observar su buen estado 

4. Refuerzo de las bóvedas mediante armado. Se colocaran 5 varillas de diámetro 6 mm
ancladas a la parte superior e inferior del tramo de escalera a reforzar. Posteriormente se 
realizará una capa de mortero de 2 cm de espesor cubriendo totalmente las varillas. 

Refuerzo de bóveda  Anclajes en extremos  Capa de mortero 

5. Recomposición de peldañeado con tochanas y mortero, manteniendo el replanteo de
escalera preexistente. 

Nuevo peldañeado  Vista en sección del conjunto 
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6. Colocación del nuevo revestimiento de huellas y contrahuellas de peldaños a base de
piezas cerámicas de gres extrusionado. La adherencia de las piezas se realiza con cemento 
cola.  

Colocación huellas  Colocación contrahuellas  Vista conjunto 

7. Picado selectivo de zonas inestables o deterioradas de revestimiento de paredes y techos
de escalera. Recomposición de zonas picadas y acabado enyesado. Alisado general de 
paredes y techos mediante una capa de masilla plástica muy adherente. Pintado de la 
totalidad de paredes y techos con una mano de fondo fijador y dos manos de pintura de 
resinas siloxánicas. 

Primeros repasos de pintura en los paramentos de escalera y bóvedas 

Estado final de las obras: 

Debido a que deben realizarse trabajos de remodelación en el interior de tres viviendas de la 
finca, se ha previsto que el acabado de la escalera se realice una vez estos hayan 
terminado. 



Prácticum empresa ARLA, S.L. 91

4.2.6. Rehabilitación losa de balcón Lepant 

Objeto de la rehabilitación: 

Nos encontramos con una losa de balcón de unos 90 cm de vuelo, realizada a partir de una 
estructura de 4 perfiles metálicos de ala estrecha encastados en la fachada de la finca y un 
entrevigado formado por piezas cerámicas superpuestas en varias capas adheridas entre 
ellas con mortero de cal. Debido a su exposición a la intemperie y a la falta de 
mantenimiento, el agua de lluvia ha alcanzado a los perfiles metálicos produciéndose la 
corrosión de estos, aumentando su volumen, fisurando la losa y provocando finalmente 
pequeños desprendimientos. Los objetivos serán la reparación y consolidación de todas 
aquellas zonas deterioradas de la losa de balcón, consiguiendo de esta manera, recuperar 
sus características estéticas y funcionales originales.  

Imágenes estado inicial: 

Vista general de la losa de balcón a intervenir 

Lesiones visibles debidas a la corrosión de los perfiles metálicos 
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Relación de los trabajos ejecutados: 

1. Eliminación del pavimento cerámico de la parte superior de la losa del balcón hasta llegar
a base firme y sana. Los trabajos se realizaran mediante métodos manuales. Posteriormente 
se trataran los perfiles metálicos de ala estrecha, eliminando por completo las partes 
corroídas mediante raspado superficial y posterior protección aplicando dos capas de 
mortero Sika monotop 612. 

Retirada pavimento superior   Repicado de losa inferior + tratamiento perfiles matálicos 

2. Reconstrucción de la parte inferior de la losa así como de la parte frontal. Posteriormente,
en la fase de acabados, se afinará más para conseguir exactamente la geometría de la 
moldura original del perímetro.  

Reconstrucción de volumen inferior  Reconstrucción de volumen frontal 
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3. Realización de capa de mortero de 2 cm de espesor por la parte superior de la losa para
nueva base de pavimentación. En esta capa de mortero se colocará una malla de armado 
de fibra de vidrio con recubrimiento de PVC. Tras el secado de la capa de mortero se 
aplicará una mano de emulsión asfáltica para favorecer la posterior adherencia de la lámina. 

Base nueva pavimentación  Emulsión asfáltica para recibir la lámina

4. Colocación y soldadura de la nueva lámina asfáltica. Posteriormente se procederá a la
colocación de las piezas cerámicas de vierteaguas en el perímetro de la losa del balcón. 
Una vez realizado este paso se continuará colocando las piezas cerámicas de la zona 
interior de la losa. Adherencia de las piezas mediante mortero de cal.  

Colocación piezas vierteaguas perímetro  Colocación piezas interiores 
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5. Aplicación de borada de mortero en las juntas entre piezas, dejar secar y posterior
limpieza mediante trapo húmedo. 

Pavimento colocado  Aplicación borada  Dejar secar la borada 

6. Recomposición precisa del canto de la losa imitando la geometría original. Posterior
pintado de la totalidad de la parte inferior y frontal del balcón mediante una capa base de 
pintura de resinas siloxanicas diluida al 50% en agua y dos manos de acabado de pintura 
sin diluir. 

Recomposición geométrica del canto 

Aplicación de mano de pintura 
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Estado final de las obras: 

Vistas generales de la losa de balcón 
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5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADOS EN REHABILITACIÓN

Estas tablas que a continuación detallo tienen la finalidad de listar los materiales de 
construcción que me he ido encontrando a lo largo del periodo de prácticas  en las distintas 
obras que he participado. Mi intención es la de destacar aquellas características que me 
resultan interesantes de cada material a nivel constructivo, aplicación, usos y observaciones 
que he podido realizar, todo ello basado en la experiencia y conocimientos adquiridos a 
través de las visitas de obra. No pretendo en ningún momento realizar, ni copiar, un catálogo 
comercial de materiales. 

5.1. Morteros 

TABLA DE MORTEROS  
Morteros de cal  

Lacaf  M5 b CEM  
Usos en obra: 
- Revocos de fachadas. 
- Adherencia de piezas cerámicas en suelo de cubiertas planas. 
Observaciones: 
Al ser un mortero de cal utilizado para la adherencia de piezas cerámicas de acabado 
en cubiertas planas, balcones, etc. tener especial precaución de intercalar lámina 
protectora o chapa de mortero portland entre la lámina asfáltica y el mortero de cal, ya que 
la cal degrada la tela.  

Texcal Liso  
Usos en obra: 
- Impermeabilización y decoración de fachadas. 
Observaciones: 
Aplicación y trabajabilidad similares a un mortero monocapa, por lo cual hay que prever 
juntas de trabajo e intentar realizar de una tirada paños completos de paramento. 

Morteros flexibles  
LancoCol Flexible  

Usos en obra: 
- Adherencia de cubre muros y vierteaguas cerámicos en muretes de cubiertas o terrazas. 
- Adherencia de mallas de armado de fibra de vidrio sobre las superficies a tratar, 
normalmente sobre fachadas. 
Observaciones: 
Material muy apropiado para aplicar en zonas donde sean previsibles cambios bruscos de 
temperatura como cubiertas y terrazas, ya que su deformabilidad evitará roturas o fisuras.  

Morteros de reparación  
Sika Mono Top 610  

Usos en obra: 
- Capa de protección preventiva de las armaduras y perfiles metálicos en reparaciones de 
losas u hormigones. 
- Capa de adherencia entre elemento a recomponer y el nuevo acabado. 
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Observaciones: 
Material usado para envolver a los elementos metálicos existentes tratados o a la  
aportación de nuevos metales. También se una como capa de relleno y adherencia entre la 
superficie a recomponer y su acabado final, nunca se una como acabado definitivo. 

Sika Mono  Top 612 
Usos en obra: 
- Recomposición de volúmenes, tanto en paramentos verticales como en horizontales. 
Observaciones: 
Es de gran utilidad en la recomposición de volúmenes ya que al estar reforzado con fibras 
proporciona gran resistencia mecánica.    

Morteros secos  
M 7,5 

Usos en obra: 
- Formación de planché para hacer de base para colocación de tela asfáltica, protección de 
tela asfáltica en caso de usar morteros adhesivos de cal y base para colocación de la nueva 
pavimentación. 
Observaciones: 
No usar como material adhesivo para elementos que vayan a experimentar dilataciones y 
contracciones ya que es un mortero que se comporta de forma rígida. 

Morteros drenantes  
Sika Mur  

Usos en obra: 
- Realización de enfoscados aplicados en paredes que sufren humedad por capilaridad.  
Una vez saneado el soporte, hasta base firme, se aplica un revoco de mortero drenante 
para facilitar la evaporación del agua que se filtra a través de la porosidad del muro. 
Observaciones: 
Humedecer soporte hasta saturación. 
Este sistema de actuación no elimina la causa que provoca la lesión sino que el objetivo es 
disminuir sus consecuencias. No es aconsejable aplicar en interiores donde habitualmente 
haya personas, ya que la humedad relativa del ambiente se incrementa. 

Morteros i mpermeables  
Sika Seal 101  

Usos en obra: 
- Revestimiento de paredes que sufren humedad por capilaridad. 
Primero se sanea el soporte, hasta base firme, y posteriormente se realiza un nuevo revoco 
de la zona a tratar mediante mortero de cemento pórtland. Finalmente se aplica Sika Seal 
como revestimiento. 
Observaciones: 
Humedecer soporte hasta saturación. 
Aplicación en interiores habitables, ya que con este sistema la humedad relativa del 
ambiente no se incrementa. La pasta debe aplicarse con brocha o cepillo. Al ser un 
producto hidrófugo, no se puede recubrir con pinturas al agua u otros morteros. 
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5.2. Emulsiones 

TABLA DE EMULSIONES  
Emulsiones asfálticas  

Sika Bitusol  
Usos en obra: 
- Impermeabilización de superficies. 
- Imprimación de soleras antes de colocar y soldar la tela asfáltica. 
Observaciones: 
Las superficies a tratar no deben de ser excesivamente lisas. 
La emulsión facilitará la adherencia de la tela asfáltica al soporte en las zonas a soldar, así 
como proporcionará una capa impermeable en aquellas zonas donde se aplique. Por esto 
es aconsejable aplicar una mano de emulsión a la totalidad de la superficie a 
impermeabilizar y no solo en los solapes de tela que van a ir soldados. 

5.3. Láminas 

TABLA DE LÁMINAS  
Lámina de betún elastómero de super ficie no protegida. Masa 4kg/m²  

Asfaltex Superlámina polimérica PL  
Usos en obra: 
- Impermeabilización de cubiertas planas, terrazas y balcones, que posteriormente serán 
acabados con un pavimento. 

Observaciones: 
Tener especial cuidado en los encuentros con paramentos verticales, donde deberemos 
realizar previamente una media caña de mortero, así como realizar un doblado de la lámina 
en esa zona. Realizar las regatas perimetrales para el encaste de la lámina en murete 
antes de colocar la primera tirada de la lámina, para evitar posibles degradaciones de la 
lámina por los escombros. Uso de elementos auxiliares como cazoletas de EPDM para 
solución en los desagües. No poner en contacto directo con morteros de cal. 

Lámina de betún elastómero de superficie protegida. Masa 4kg/m²  
Asfaltex Asfaplax VV4 acabado mineral  

Usos en obra: 
- Impermeabilización de cubiertas planas no transitables, donde no se prevé un acabado 
superficial. 
Observaciones: 
Gran resistencia a la intemperie. 
Tener especial cuidado en los encuentros con paramentos verticales, donde deberemos 
realizar previamente una media caña de mortero, así como realizar un doblado de la lámina 
en esa zona. Realizar las regatas perimetrales para el encaste de la lámina en murete 
antes de colocar la primera tirada de la lámina, para evitar posibles degradaciones de la 
lámina por los escombros. Debido a la falta de acabado superficial que cubra la totalidad de 
la lámina, la ejecución de los puntos más delicados como son, los solapes, soldaduras y 
encuentros con paramentos verticales, deberán realizarse con mayor cuidado. Uso de 
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elementos auxiliares como cazoletas de EPDM para solución en los desagües. 

Lámina geotextil de poliéster y polipropileno  
Hidralard Geotextil de poliéster y polipropileno  

Usos en obra: 
- Protección de la lámina asfáltica frente a los morteros de cal, en la adherencia del 
acabado cerámico en cubiertas, terrazas o balcones. 
- Muy útil cuando no disponemos de espesores suficientes como para realizar una chapa 
de mortero como protección de la lámina asfáltica. 
Observaciones: 
Fácil de colocar, ligero de transportar y evitamos sobrecargar la estructura. 
En zonas, como por ejemplo balcones, donde las barandillas en la mayoría de ocasiones 
nos limitan la altura del nuevo pavimento, este producto nos aporta la misma protección que 
una capa de mortero pero ocupando apenas unos milímetros de espesor.  

5.4. Pinturas 

TABLA DE PINTURAS  
Pintura siloxánica 

Revetón Silicone  
Usos en obra: 
- Pintado de fachadas, patios de luces y losas de balcón, proporcionando al elemento 
donde se aplican, cualidades impermeables e hidrofugantes. Es interesante aplicar este tipo 
de pinturas donde se han realizado intervenciones puntuales y no en toda la superficie, 
donde el uso de pinturas al agua (veladuras), implicaría realizar muchas capas hasta 
homogeneizar el tono de color.  
Observaciones: 
Para su correcto uso es necesario aplicar una primera mano de pintura diluida al 50 % con 
agua. Posteriormente aplicar dos manos más de pintura sin diluir. Hay que tener en cuenta 
las condiciones meteorológicas ya que no está indicada su aplicación si se prevén lluvias 
en un periodo inferior a dos horas desde su aplicación. Buena adherencia sobre distintos 
soportes y elevada resistencia a la intemperie.     

Pintura intumescente  
Estofire  

Usos en obra: 
- Pintado de vigas de refuerzo en interior de viviendas, protección contra el fuego. 
Observaciones: 
Correcta limpieza de las superficies antes de aplicar la pintura. 
Nocivo por inhalación y contacto con la piel. 
Ventilar correctamente la estancia donde se realizan los trabajos de pintura. 

Veladuras  
Velawall Velatura  

Usos en obra: 
- Aplicación sobre acabados uniformes de mortero de cal pre-coloreado en fachadas, con la 
finalidad de obtener efectos claroscuros y disimular imperfecciones del paramento. 
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- Para interiores y exteriores. 
Observaciones: 
Es un producto a base de resinas siloxánicas. El efecto de semi-cobertura de este tipo de 
pinturas irá en función de la proporción de pintura y agua, según nuestras necesidades. 
Aplicar en fachadas donde se ha intervenido en su totalidad, ya que si se ha actuado por 
zonas o parches, estos serán difíciles de homogeneizar.   

5.5. Esmaltes 

TABLA DE ESMALTES  
Esmalte de resinas alquídicas  

Torlak Classic  
Usos en obra: 
- Pintado de superficies metálicas y de madera en exteriores. 
- Pintado de tableros de cartón yeso o enlucido en interiores. 
Observaciones: 
En caso de aplicar este producto sobre superficies de madera, se deberá aplicar 
previamente una imprimación según indicaciones del fabricante. 

5.6. Mallas 

TABLA DE MALLAS  
Malla de armado  

Knauf PFT  
Usos en obra: 
- Estabilizar capas inferiores inestables, tanto en paramentos verticales como horizontales. 
- Evitar la aparición de fisuras en la unión entre diferentes materiales. 
- Evitar la aparición de fisuras en capas de acabado en la reparación de grietas. 
Observaciones: 
Deberemos asegurarnos que el tipo de malla que utilicemos tenga recubrimiento protector 
de PVC contra los álcalis del cemento para que no la degrade. 
Asegurarnos un solape suficiente (unos 10 cm) entre tramos discontinuos. 

5.7. Materiales bi-componente químico 

TABLA DE MATERIALES BI -COMPONENTE 
Taco químico  

Sika AnchorFix -1 
Usos en obra: 
- Anclaje de varillas metálicas para soporte y atornillado de placas metálicas. 
- Reparación de pequeñas fisuras. 
Observaciones: 
Una vez practicado el taladro para colocación de la varilla, se deberá realizar un soplado en 
el interior de la cavidad para eliminar restos de polvo y partículas sueltas. Posteriormente 
se rellenará el hueco con el material Sika AnchorFix-1 hasta que rebose. El perno en 
cuestión se introducirá lentamente y girándolo para que la pasta se adhiera entre la rosca. 
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5.8. Hormigones 

TABLA HORMIGONES  
Hormigón seco  

Bravo Hormigón Seco H -25 
Usos en obra: 
- Reconstrucción de tramos cortos de entrevigado en balcones o forjados. 
Observaciones: 
Normalmente en rehabilitación el uso de hormigón se limita a la reconstrucción de 
pequeños volúmenes donde sea necesario obtener una resistencia elevada del soporte, 
como es el caso de entrevigados. Normalmente se suelen hacer capas no superiores a los 
5 cm de grosor para no sobrecargar la estructura. 

5.9. Materiales aligerantes 

TABLA DE MATERIALES LIGEROS  
Materiales aligerantes  

Laterlite Arcilla expandi da 
Usos en obra: 
- Relleno de senos en entrevigados curvos de losas de balcón o forjados 
Observaciones: 
En rehabilitación, es de vital importancia considerar las sobrecargas que nuestra solución 
constructiva está generando a la estructura ya que en la mayoría de ocasiones se tratan 
elementos que fueron diseñados para soportar poca carga y que además estos han perdido 
parte de su capacidad resistente original. 

5.10. Materiales cerámicos 

TABLA DE MATERIALES CERÁMICOS  
Materiales de acabado  

Rasilla fina 1 4x28 cm  
Usos en obra: 
- Pavimentación y mimbeles de cubiertas planas transitables y no transitables. 
- Pavimentación y mimbeles de balcones. 
- Revestimientos alféizar.  
Observaciones: 
Antes de su colocación hay que tenerlas totalmente en remojo dentro de un cubo con agua, 
por lo menos unos 10 minutos. A parte de mejorar la adherencia de la pieza con el mortero, 
su humectación favorece a su manipulación en caso de ser necesario aplicar cortes 
mediante radial, evitando que la pieza se descantille. Si nos pasamos en la humectación de 
la pieza y posteriormente la adherimos con mortero de cal, estaremos favoreciendo la 
aparición de manchas blancas de cal en cuanto la pieza se seque. 

Cubre muros doble goterón  
Usos en obra: 
- Muretes perimetrales en cubiertas planas y patios de luces. 
- Muretes perimetrales en balcones. 
Observaciones: 
Las mismas que en la rasilla común. 
Además deberemos tener especial cuidado en que la anchura interior del cubre muro sea 
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superior a la del muro donde se pretende colocar, quedando margen suficiente entre el 
goterón y el paramento, ya que si por falta de anchura o mala colocación el goterón toca la 
pared no servirá de nada su colocación, apareciendo al poco tiempo manchas en el 
paramento.  

Vierteaguas  
Usos en obra: 
- Piezas de remate perimetral en balcones sin murete. 
- Piezas de remate perimetral en alféizar. 
Observaciones: 
Las mismas que en la rasilla común. 
Además deberemos tener especial cuidado en dejar el suficiente vuelo de la pieza para 
evitar el retorno del agua hacia el paramento. 

Gres extruido  
Usos en obra: 
- Realización de peldañeado en escaleras 
- Pavimento en rellanos de escalera 
Observaciones: 
Las mismas que en la rasilla común pero teniendo especial cuidado en no manchar la cara 
vista. No realizar el rejuntado de las piezas antes de 24 horas de su colocación. 

Como conclusión a este apartado, comentar que para la realización de los trabajos más 
habituales en rehabilitación, como son la reparación de cubiertas planas, fachadas, balcones 
y patios de luces, siempre acabamos utilizando los mismos materiales y la misma 
metodología de intervención para cada uno de los diferentes casos, lo que favorece mucho 
las labores a realizar tanto por técnicos como por operarios. Además destacar la inmensa 
variedad de productos existentes en el mercado que nos proporcionan soluciones 
específicas para cada caso concreto.  
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6. VARIOS DOCUMENTACIÓN





6.1. Documentación tramitación e-licencias 

Anejo Página 105
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FULL INFORMATIU D’OBRES  MENORES

DADES APORTADES
Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta són:

Actuació en façanes - 3f1-OCI•
Bastides i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública -•
3m1-OCI

L’emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit.

Les actuacions que s’afegeixen addicionalment considerant la catalogació són:
Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en•
conjunts protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o
reparació menor. - 2l-OCD

Per tant, les obres indicades se sotmetran al règim de Comunicado Diferido.

Emplaçament: Calle Lepant, 0304  Barcelona - 08025 Barcelona

Ref. Cadastral: 1143524DF3814C0001ZL

Segons l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres l’autorització  de
les seves obres es regula pel règim de:

COMUNICAT DIFERIT D’OBRES MENORS

Abans d’iniciar les obres s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud de la corresponent sol·licitud i la
documentació  completa  i  correcta.  L’Ajuntament,  en  el  termini  d’un  mes,  li  notificarà  la  concessió  de  la
comunicació o be li notificarà els motius d’inadequació a la legalitat de les obres projectades.
Transcorregut aquest termini sense rebre cap notificació, la persona interessada està habilitada per iniciar
les obres definides al projecte, una vegada fet el pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent i
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Les obres hauran de concloure en el termini de sis
mesos a comptar des de la data d'inici assenyalada per la persona interessada i que, no podrà
ultrapassar els tres mesos des de la seva habilitació.
Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest document resta
condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja lesa)
contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.
Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportúb)
Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si fetes les obres resulta no
autoritzable o admissible l'activitat.

En cas de presentar la sol·licitud la documentació que s'haurà d'aportar serà:
•
•
•

29/07/2013 17:48:11

6.1.1. Resultado Consulta Previa 
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RESULTAT INFORMATIU DE LA CONSULTA

Número Identificador
de la consulta: 11106524-20 Validesa de la consulta: 29/01/2014

Data de la consulta: 29/07/2013

Data de modificació:  30/09/2013

 DADES DE L’OBRA

 Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta són:
Actuació en façanes - 3f1-OCI•
Bastides i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública -•
3m1-OCI

L’emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit.

Les actuacions que s’afegeixen addicionalment considerant la catalogació són:
Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts•
protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o reparació menor.
- 2l-OCD

Per tant, les obres indicades se sotmetran al règim de Comunicado Diferido.

 Emplaçament: Calle Lepant, 0304
Districte: Eixample, Barri: la Sagrada Família

 Referència Cadastral: 1143524DF3814C0001ZL

 INFORMACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Segons l'Ordenança reguladora  dels  procediments  d'intervenció  municipal  en  les  obres  l’autorització  de
les seves obres es regula pel règim de:

COMUNICACIÓ DIFERIDA D’OBRES MENORS

Abans d'iniciar les obres s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud i la documentació completa i
correcta. L’Ajuntament, en el termini d’un mes, li notificarà la concessió de la llicència o be li notificarà els
motius  d’inadequació  a  la  legalitat  de  les  obres  projectades.  Transcorregut  aquest  termini  sense  rebre
cap notificació, la persona interessada està habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una
vegada fet el pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. Les obres hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data
d'inici assenyalada per la persona interessada i que, no podrà ultrapassar els tres mesos des de la seva
habilitació.

Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest document resta
condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja lesa)
contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.
Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportúb)
Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si fetes les obres resulta no
autoritzable o admissible l'activitat.

 DADES DEL SOL·LICITANT / DADES DEL PROPIETARI DE LA FINCA

6.1.2. Guía Documental 
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 Nom: Pirineu, S.A.

 Identificació: NIF/CIF A08368888

 Adreça  completa (adreça de notificació en cas de no disposar de representant):

Calle Provença, 0463-0465  Barcelona

08025 Barcelona

 DADES DEL REPRESENTANT

 Nom: José Antonio Gallardo Pámpano
 Identificació: NIF/CIF 37292755A

 Adreça  completa de notificació:

Calle València, 0497 Entresuelo 1 Barcelona
Barcelona 08013

 Dades de contacte:
 E-mail: jgallardo@arlabcn.com

 Telèfon: 652862762

 DADES ECONÒMIQUES (1) (en euros)

 Pressupost d’execució material: 2479.10

 Impost: 83.05

 Taxa: 320.0

 Import a pagar: 403.05

(1)  Les  dades  econòmiques  del  cost  són  estimades  en  funció  del  pressupost  d’execució  declarat  i  de  la
taxa  vigent  en  el  moment  de  la  consulta.  En  el  moment  de  formalitzar  la  sol·licitud  pot  variar  l’import
definitiu.

La normativa de referència en el municipi de Barcelona és l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció en les Obres,
publicada al BOPB el dia 25 de març de 2011, que podeu consultar en el web: www.bcn.cat apartat l'Ajuntament / Informació
Administrativa / Normativa.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
dades  de  caràcter  personal  seran  incloses  en  els  fitxers  de  l’Ajuntament  de  Barcelona:  “llicències  municipals”,  “infraccions  a
l’ordenança de convivència” i “denúncies i infraccions a les ordenances municipals”, per tal de gestionar els expedients associats i els
possibles procediments sancionadors.  Les seves dades podran ser  també incorporades al  “sistema integrat  de recaptació”  per  a  la
gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o Ens públics que ho requereixin en els
supòsits  previstos  en  una  norma  amb  rang  de  Llei.  Podeu  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  o  oposició  per  escrit
dirigit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL
PROJECTE

La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces:1.

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona:•
http://www.apabcn.cat/CA_ES/CIUTADA/IDONEITAT/Pagines/informesidoneitat.aspx

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya:•
https://www.coac.net/ssi/privat/defaultpri.htm

Col·legi d’Enginyers Industrials:•
http://visat-e.eic.es

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona:•
https://www.cetib.cat/serveis-colegiats/visats/projectes-obra-barcelona.html

Un cop es disposi de l’informe favorable emès pels col.legis professionals es pot procedir a sol.licitar el permís
corresponent al portal de tràmits de lAjuntament de Barcelona ( Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat )

La  documentació  sol·licitada  s’ha  d’entregar  en  format  PDF  dividida  en  dos;  el  primer  inclourà  el  projecte  tècnic  i  els2.
documents  annexes  al  projecte,  i  el  segon  contindrà  els  documents  annexes  a  l’expedient,  tal  i  com  indica  la  Guia  del
procés (veure pàgina 1).

El  PDF1  haurà  d’incloure  obligatòriament  el  primer  full  d’aquesta  guia  on  es  detalla  en  gràfic  el  tipus  d’actuació  per  les3.
obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i els documents a aportar.

Els  documents  PDF  hauran  d’incloure  obligatòriament  marcadors  per  a  facilitar  la  navegació  pel  diferents  apartats  del4.
document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com)

Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació serà sempre el5.
de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos índexs, només caldrà adjuntar-los una
vegada.

Cal aportar les Declaracions Responsables seguint el model original que consta a la Guia per al procés d'obtenció de la6.
llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o adaptats.

Si  és tracta  d’un projecte  de legalització [**], caldrà aportar un CERTIFICAT signat pel tècnic/a responsable, conforme7.
les obres objecte de legalització han estat executades correctament i reuneixen les condicions de seguretat suficients per
a l’ús a que se’l pretén destinar. (S’adjunta model de certificat al final d’aquest document)

D’altra banda, no caldrà aportar els següents documents:

- Avaluació del volum i les característiques de residus;
- Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut;
- Plànols d’elements urbans de l’entorn;
- Informe del tècnic on s’acrediti que les obres a executar no comporten risc per als ocupants ni per tercers;
- DR.12 del sol·licitant que l’obra serà executada per una empresa competent i sota direcció facultativa;
- DR. 21 del tècnic coordinador de la seguretat i salut en l’obra;
- DR. 23 del tècnic d’assumeix de direcció de l‘obra;
- DR. 24 del tècnic d’assumeix de direcció d’execució de l’obra.

[**] En  el  cas  que  la  legalització  d’obres  executades  sense  permís  municipal  impliqui  la  realització  d’altres  obres  per
ajustar-se a la normativa vigent, SI s’hauran d’aportar els documents corresponents a una obra nova abans esmentats per
la part corresponent a l’obra que s’haurà de realitzar.
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MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD. DADES GENERALS

DD 1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte•
Objecte de l’encàrrec•
Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc.•
Altres•

DD 2 Agents del projecte
Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal,•
direcció electrònica, telèfon...
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal,•
direcció electrònica, telèfon ..
Altres•

DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els tècnics redactors
quan siguin diferents del projectista

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec.•
Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació•
aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.
Preexistències i informacions prèvies.•

MD 2 Descripció del projecte

2.1 Descripció general de l’edifici.•

2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.•

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació•

Descripció i identificació.
Superfície d’actuació.

2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control•
ambiental (només per no habitatges).
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que -bé per normativa o bé derivats
de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:

Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d'utilització, Seguretat en cas d'incendi,•
Salubritat, Protecció contra el soroll, ...
Si escau, s'indicaran aquells requisits -no obligatoris- que s'adoptin per tal d'aconseguir•
una millora i major adequació, tenint com a referència la normativa vigent.
Si escau, s'indicaran justificació per part del tècnic de no disminució de les mesures de•
seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment DB.
Si escau, s'indicaran aquells pactes especials als quals s'ha arribat amb S.P.E.I.S que•
van més enllà de la normativa, amb la data i persona de referència de S.P.E.I.S.

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici

Genèric:
Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els sistemes
constructius afectats

Complementaris: segons el tipus d’intervencions
Actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectònicament:

Condicions addicionals quan es tracti d’edificis inclosos en el Catàleg de Protecció.•
Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una valoració dels•
elements arquitectònics, estètics i constructius adoptats.

MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Edificació
Relació  de  la  normativa  d’edificació  d’aplicació  al  projecte  i  que  s’ha  tingut  en  compte  en  el
desenvolupament del mateix.

Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments)•
Normatives d’àmbit autonòmic•
Normatives d’àmbit municipal•

MN 2 Altres
Relació d’altres normes, reglaments o documents  de referència aplicats en el projecte.

PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les
cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació
de les normatives.

DG IN  ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG O   IMPLANTACIÓ

Situació i Emplaçament•
Situació E. 1:2000 i Emplaçament E. 1:500 o 1:1000.
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells).
Implantació de la intervenció en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.

DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió
arquitectònica del projecte i la justificació de normatives.

Quan es tracti d'obres d'ampliació d'edificis o reforma d'edificis existents, es representarà: en traç negre el
que es conservi o romangui; en traç groc el que hagi de desaparèixer; i en traç vermell l'obra nova.

Plantes generals: distribució, ús i cotes
Dibuixades a  E, 1:20, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala
gràfica.
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i cotes de justificació de les
normatives (d’ús, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, etc.)

Planta coberta: Informació addicional
Es reflectiran a més: pendents,  punts de recollida d’aigües, lluernaris, claraboies,  xemeneies,
recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire condicionat, etc.

Alçats i seccions generals
Dibuixats a  E, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala gràfica.
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte, cotes generals per tal de
comprovar el compliment i justificació dels paràmetres urbanístics i funcionals.
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DOCUMENTS ANNEXOS
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis, si s’escau•
Memòria descriptiva i justificativa i plànols del compliment de la normativa de Seguretat
en cas d'incendi que li sigui d'aplicació (DB-SI i ORCPI/08). Inclòs dins del projecte.

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut•

Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent

Avaluació del volum i les característiques dels residus•

“Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició”
Justificació del compliment del RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió de
residus de la construcció i demolició, del Decret 89/2010 Programa de Gestió de residus
de la construcció a Catalunya

Llicència ambiental o sectorial•

Edificis destinats a algun ús sotmès a llicència ambiental o sectorial: sol·licitud de
llicència o Decret de concessió de la mateixa

Estudi cromàtic (quan sigui necessari).•

Només per obres d’actuació en façanes en edificis urbanísticament considerats de nivell
D i en els integrats en conjunts protegits, no subjectes a llicència d’obra major, llevat les
obres de conservació o reparació menor.

Fotografies en color•
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Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic

En cas d'edificis considerats A, B, C, D1, conjunts protegits o entorns de protecció es
podrà sol·licitar l'informe previ del Servei de Patrimoni (segons l'Art. 31 i l'Annex 3b de
la ORPIMO), o bé, la documentació complementària (d'acord amb l'Annex 3c de la
ORPIMO).
1 Excepte els de Ciutat Vella anteriors a 1950 (veure apartat b)

INFORME PREVI
Per demanar l’informe previ s’haurà
d’aportar la següent documentació:

O BÉ

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Si no es demana l’informe previ, el projecte haurà
d’incloure la següent documentació:

Aixecament planimètric de la zona•
d’actuació.
Reportatge fotogràfic suficient.•
Memòria explicativa de les obres que•
s’executaran i de les tècniques que
s’empraran.

Aixecament planimètric de la zona d’actuació.•
Reportatge fotogràfic suficient.•
Memòria explicativa de les obres que•
s’executaran i de les tècniques que s’empraran.
Noticies històriques sobre l’emplaçament.•
Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents,•
reculls sobre l’edifici i la seva evolució
(documentació històrica, imatges, declaracions
administratives, explicació de les tècniques
constructives i materials emprats, usos i d’altres).
Aixecament de l’estat actual (planimètric i•
fotogràfic).
Resum on quedi clara l’evolució de l’edificació•
fins a l’estat actual.
Valoració de l’edificació des del punt de vista•
historicoartístic i patrimonial.

En cas d'edificis considerats de nivell D en el districte de Ciutat Vella, construïts abans
de l'any 1950, s'haurà d'aportar l'informe previ del Servei de Patrimoni (segons Disposició
Addicional Primera de la ORPIMO) i la documentació demostrativa de les cates o proves
realitzades (segons Annex 3b de la ORPIMO).

INFORME PREVI
Per demanar l’informe previ s’haurà d’aportar
la següent documentació:

Aixecament planimètric de la zona d’actuació.•
Reportatge fotogràfic suficient.•
Memòria explicativa de les obres que•
s’executaran i de les tècniques que
s’empraran.
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DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT

Full Resultat informatiu de la consulta.•

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat•

Declaracions Responsables segons Guia -pdf 2•
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DRPOB-01
Declaració Responsable del tècnic/a conforme disposa de la Titulació adient

per a la redacció del Projecte Tècnic
Annex 1, a, b,c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n, i Annex 5, a,b,c,d,f,j,k,l,p
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - Ha redactat el projecte tècnic de l’obra situada a

Adreça:

Consistent en (breu descripció de l’obra sol·licitada):

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció del
projecte  tècnic  adalt  esmentat,  i  compleix  les  condicions  exigibles  per  a  l’exercici  de  la  professió
sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-01-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-03
Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l’Obra

Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,l,m,n, 2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.2
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix  la  direcció  de  l’obra  referent  a  la  comunicació  sol·licitada  d’acord  al  que  estableix
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-03-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-04
Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra Annex 4,

a,b,c,d,f,g,h,i,l,m,n,.2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.2
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix  la  direcció  d’execució  de  l’obra  corresponent  a  la  comunicació  sol·licitada,  garantint  la
màxima  permanència  que  necessiti  la  seguretat  i  correcta  execució  de  l’obra,  d’acord   al  que
estableix l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-04-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-05
Declaració Responsable del tècnic/a

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres
Annex 4, a, b, c, d. 4; e. 2;  f, g, h, i. 3; l. 4; n. 3 i Annex 5 a, b, c, d, e. 3, f. 4, i. 3, m. 4

de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d’execució de l’obra indicada

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-05-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-06
Declaració Responsable del tècnic/a conforme

l’obra s’adequa al règim de comunicació corresponent
Article 47 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L’obra corresponent a la comunicació sol·licitada s’adequa, d’acord a l’art. 47 de l’Ordenança
reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres, al règim de comunicació:

¨ Tipus I, Comunicat Diferit, regulat a l’article 49.

¨ Tipus II, Comunicat Immediat, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres..

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-06-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-10
Declaració Responsable del sol·licitant conforme

ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que pretén realitzar
Article 37.3 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. DNI:

en qualitat de:

¨ Sol·licitant
¨ Representant legal o apoderat de:

(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica)

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

S’ha notificat l’existència del projecte de les obres als propietaris i ocupants de l’edifici d’acord al
que estableix l’art. 37.3 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en
les Obres.
Els interessats han pogut consultar el projecte tècnic o la documentació tècnica durant un termini
no inferior a 15 dies i han disposat de 10 dies més per la presentació escrita de les observacions
de caràcter tècnic pertinents.
Es disposa de la documentació necessària per justificar els apartats anteriors.

(Marcar només una opció de les següents)

         ¨ Transcorregut el termini no s’han formulat observacions.

         ¨ Transcorregut el termini s’han formulat les observacions que consten en l’informe tècnic
que s’adjunta i el tècnic/a redactor les ha procedit a valorar en l’informe tècnic sobre les
observacions que s’acompanya.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATUR

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-10-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa

Anejo Página 124



Les activitats d’informació  i tramitació a través del 010 i de les Oficines d’Atenció Ciutadana estan certificades conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001

Pàg. 18 de 47

DRPOB-11
Declaració Responsable del tècnic/a autor del projecte

que les obres no comporten risc per a ocupants ni per a tercers
Article 37.3 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Les obres no comporten risc per als ocupants ni per a tercers i el projecte inclou un informe tècnic
d’acord  al  que  estableix  l’art.  37.3  de  l’Ordenança  reguladora  dels  Procediments  d’Intervenció
Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-11-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-14
Declaració Responsable simultània del sol·licitant i del tècnic/a sobre la

no afectació dels elements protegits
Annex 5,e.2 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i Cognoms: Núm. DNI:

en qualitat de:

¨ Sol·licitant
¨ Representant legal o apoderat de:

(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica)

DADES DEL TÈCNIC/A

Nom i Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLAREN sota la seva responsabilitat que,

L’obra indicada no afecta els elements protegits de l’edifici d’acord al que estableix l’Annex 5, lletra
e, apartat 2 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA SOL·LICITANT SIGNATURA TÈCNIC/A

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-14-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA
PRESENTACIÓ DE LA LLICÈNCIA O COMUNICAT

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS)...................................................................................................., major

d’edat i amb DNI/NIE....................................................................................................... com a

promotor de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

...........................................................................................................................................

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:-

...........................................................................................................................................

I actuant en nom de................................................................................................................., amb

DNI/NIE/CIF......................................................... (*)
(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica: Caldrà aportar la documentació
corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) ................................................................................................., major

d’edat i amb DNI/NIE ................................, com el seu representant en el procediment administratiu

per a la realització de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, ........ de.......................... de 20.....

Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autoritzada
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CCPOB-01
CERTIFICAT A EFECTES DE LEGALITZACIÓ D’OBRES (1)

DADES DEL TÈCNIC REDACTOR

Nom i cognoms: ..............................................................................................................................

Titulació: .........................................................................................................................................

Núm. col·legiat: ...............................................................................................................................

DADES DE L’OBRA

Promotor: ........................................................................................................................................

Referència cadastral: ......................................................................................................................

Adreça de l’obra: ............................................................................................................................

Descripció de l’obra: .......................................................................................................................

CERTIFICA sota la seva responsabilitat que:

Que l’expedient  de legalització  per  a  mi  redactat  recull  fidelment  la  intervenció  executada,  i  que reuneix
les suficients condicions de solidesa i estabilitat per a l’ús a què es pretén destinar.

Aquest certificat el subscriu el tècnic sotasignant segons el seu lleial coneixement.

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA DEL TÈCNIC

Només cal aportar aquest document en cas de legalització d’obres realitzades sense permís municipal.(1)
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL
PROJECTE

La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces:8.

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona:•
http://www.apabcn.cat/CA_ES/CIUTADA/IDONEITAT/Pagines/informesidoneitat.aspx

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya:•
https://www.coac.net/ssi/privat/defaultpri.htm

Col·legi d’Enginyers Industrials:•
http://visat-e.eic.es

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona:•
https://www.cetib.cat/serveis-colegiats/visats/projectes-obra-barcelona.html

Un cop es disposi de l’informe favorable emès pels col.legis professionals es pot procedir a sol.licitar el permís
corresponent al portal de tràmits de lAjuntament de Barcelona ( Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat )

La  documentació  sol·licitada  s’ha  d’entregar  en  format  PDF  dividida  en  dos;  el  primer  inclourà  el  projecte  tècnic  i  els9.
documents  annexes  al  projecte,  i  el  segon  contindrà  els  documents  annexes  a  l’expedient,  tal  i  com  indica  la  Guia  del
procés (veure pàgina 1).

El  PDF1  haurà  d’incloure  obligatòriament  el  primer  full  d’aquesta  guia  on  es  detalla  en  gràfic  el  tipus  d’actuació  per  les10.
obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i els documents a aportar.

Els  documents  PDF  hauran  d’incloure  obligatòriament  marcadors  per  a  facilitar  la  navegació  pel  diferents  apartats  del11.
document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com)

Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació serà sempre el12.
de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos índexs, només caldrà adjuntar-los una
vegada.

Cal aportar les Declaracions Responsables seguint el model original que consta a la Guia per al procés d'obtenció de la13.
llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o adaptats.

Si  és tracta  d’un projecte  de legalització [**], caldrà aportar un CERTIFICAT signat pel tècnic/a responsable, conforme14.
les obres objecte de legalització han estat executades correctament i reuneixen les condicions de seguretat suficients per
a l’ús a que se’l pretén destinar. (S’adjunta model de certificat al final d’aquest document)

D’altra banda, no caldrà aportar els següents documents:

- Avaluació del volum i les característiques de residus;
- Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut;
- Plànols d’elements urbans de l’entorn;
- Informe del tècnic on s’acrediti que les obres a executar no comporten risc per als ocupants ni per tercers;
- DR.12 del sol·licitant que l’obra serà executada per una empresa competent i sota direcció facultativa;
- DR. 21 del tècnic coordinador de la seguretat i salut en l’obra;
- DR. 23 del tècnic d’assumeix de direcció de l‘obra;
- DR. 24 del tècnic d’assumeix de direcció d’execució de l’obra.

[**] En  el  cas  que  la  legalització  d’obres  executades  sense  permís  municipal  impliqui  la  realització  d’altres  obres  per
ajustar-se a la normativa vigent, SI s’hauran d’aportar els documents corresponents a una obra nova abans esmentats per
la part corresponent a l’obra que s’haurà de realitzar.
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MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD. DADES GENERALS

DD 1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte
Objecte de l’encàrrec
Situació: num. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc.
Altres

DD 2 Agents del projecte
Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal,
direcció electrònica, telèfon...
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal,
direcció electrònica, telèfon ..
Altres

DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els tècnics redactors
quan siguin diferents del projectista

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec.
Marc  legal  indicant  que  el  projecte  s’adequa  a  la  normativa  urbanística  i  d’edificació
aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.
Preexistències e informacions prèvies.

MD 2 Descripció del projecte

2.1 Descripció general de l’edifici.•

Es detallaran les obres objecte de la solució.

2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.•

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació•

Descripció e identificació.
Superfície d’actuació.

MN. NORMATIVA APLICABLE
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en
el desenvolupament del mateix.

PR. PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les
cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació
de les normatives.

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG O   IMPLANTACIÓ
Situació i Emplaçament

Situació E. 1:2000 i  Emplaçament E. 1:500 o 1:1000.
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells).
Implantació  del  projecte  en  relació  als  principals  elements  de  l’entorn  immediat:  vies
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.
Fotografies de la finca i les contigües

DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió
arquitectònica del projecte i la justificació de normatives

Plantes, alçats i seccions
Dibuixats a  E, 1:20 o 1:50 o 1:100 (segons necessitats concretes en cada cas) i escala
gràfica.
Plànols estat actual o reformat
Es representarà: en traç negre el que es conservi o romangui, en traç groc el que hagi
de desaparèixer i en traç vermell l'obra nova.
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DOCUMENTS ANNEXOS
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut•

Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent

Fotografies•

Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic•

En cas d'edificis considerats A, B, C, D1, conjunts protegits o entorns de protecció s'haurà
d'aportar l'informe previ del Servei de Patrimoni (segons l'Art. 31 i l'Annex 3b de la ORPIMO),
o bé, la documentació complementària (d'acord amb l'Annex 3c de la ORPIMO).
1 Excepte els de Ciutat Vella anteriors a 1950 (veure apartat b)

INFORME PREVI
Per demanar l’informe previ s’haurà
d’aportar la següent documentació:

O BÉ

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Si no es demana l’informe previ, el projecte haurà
d’incloure la següent documentació:

Aixecament planimètric de•
la zona d’actuació.
Reportatge fotogràfic•
suficient.
Memòria explicativa de les•
obres que s’executaran i de
les tècniques que
s’empraran.

Aixecament planimètric de la zona•
d’actuació.
Reportatge fotogràfic suficient.•
Memòria explicativa de les obres que•
s’executaran i de les tècniques que
s’empraran.
Noticies històriques sobre l’emplaçament.•
Noticies històriques sobre l’edifici:•
antecedents, reculls sobre l’edifici i la seva
evolució (documentació històrica, imatges,
declaracions administratives, explicació de
les tècniques constructives i materials
emprats, usos i d’altres).
Aixecament de l’estat actual (planimètric i•
fotogràfic).
Resum on quedi clara l’evolució de•
l’edificació fins a l’estat actual.
Valoració de l’edificació des del punt de•
vista historicoartístic i patrimonial.
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En cas d'edificis considerats de nivell D en el districte de Ciutat Vella, construïts abans
de l'any 1950, s'haurà d'aportar l'informe previ del Servei de Patrimoni (segons
Disposició Addicional Primera de la ORPIMO) i la documentació demostrativa de les
cates o proves realitzades (segons Annex 3b de la ORPIMO).

INFORME PREVI
Per demanar l’informe previ s’haurà d’aportar la
següent documentació:

Aixecament planimètric de la zona•
d’actuació.
Reportatge fotogràfic suficient.•
Memòria explicativa de les obres que•
s’executaran i de les tècniques que
s’empraran.

DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT

Full Resultat informatiu de la consulta.•

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat.•

Declaracions Responsables  segons Guia –pdf 2•
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DRPOB-01
Declaració Responsable del tècnic/a conforme disposa de la Titulació adient

per a la redacció del Projecte Tècnic
Annex 1, a, b,c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n, i Annex 5, a,b,c,d,f,j,k,l,p
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - Ha redactat el projecte tècnic de l’obra situada a

Adreça:

Consistent en (breu descripció de l’obra sol·licitada):

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció del
projecte  tècnic  adalt  esmentat,  i  compleix  les  condicions  exigibles  per  a  l’exercici  de  la  professió
sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-01-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-03
Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l’Obra

Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,l,m,n, 2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.2
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix  la  direcció  de  l’obra  referent  a  la  comunicació  sol·licitada  d’acord  al  que  estableix
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-03-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa

Anejo Página 137



Les activitats d’informació  i tramitació a través del 010 i de les Oficines d’Atenció Ciutadana estan certificades conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001

Pàg. 31 de 47

DRPOB-04
Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra Annex 4,

a,b,c,d,f,g,h,i,l,m,n,.2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.2
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix  la  direcció  d’execució  de  l’obra  corresponent  a  la  comunicació  sol·licitada,  garantint  la
màxima  permanència  que  necessiti  la  seguretat  i  correcta  execució  de  l’obra,  d’acord   al  que
estableix l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-04-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-05
Declaració Responsable del tècnic/a

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres
Annex 4, a, b, c, d. 4; e. 2;  f, g, h, i. 3; l. 4; n. 3 i Annex 5 a, b, c, d, e. 3, f. 4, i. 3, m. 4

de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d’execució de l’obra indicada

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-05-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-06
Declaració Responsable del tècnic/a conforme

l’obra s’adequa al règim de comunicació corresponent
Article 47 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L’obra corresponent a la comunicació sol·licitada s’adequa, d’acord a l’art. 47 de l’Ordenança
reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres, al règim de comunicació:

¨ Tipus I, Comunicat Diferit, regulat a l’article 49.

¨ Tipus II, Comunicat Immediat, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres..

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori
o s’adjunti  a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència,  la
resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos,  la  pèrdua del  títol  jurídic habilitant  (llicència o comunicat)  comportarà la  impossibilitat  d’iniciar  o continuar les
obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-06-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA
PRESENTACIÓ DE LA LLICÈNCIA O COMUNICAT

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS)...................................................................................................., major

d’edat i amb DNI/NIE....................................................................................................... com a

promotor de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

...........................................................................................................................................

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:-

...........................................................................................................................................

I actuant en nom de................................................................................................................., amb

DNI/NIE/CIF......................................................... (*)
(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica: Caldrà aportar la documentació
corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) ................................................................................................., major

d’edat i amb DNI/NIE ................................, com el seu representant en el procediment administratiu

per a la realització de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, ........ de.......................... de 20.....

Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autoritzada
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CCPOB-01

CERTIFICAT A EFECTES DE LEGALITZACIÓ D’OBRES (1)

DADES DEL TÈCNIC REDACTOR

Nom i cognoms: ..............................................................................................................................

Titulació: .........................................................................................................................................

Núm. col·legiat: ...............................................................................................................................

DADES DE L’OBRA

Promotor: ........................................................................................................................................

Referència cadastral: ......................................................................................................................

Adreça de l’obra: ............................................................................................................................

Descripció de l’obra: .......................................................................................................................

CERTIFICA sota la seva responsabilitat que:

Que l’expedient  de legalització  per  a  mi  redactat  recull  fidelment  la  intervenció  executada,  i  que reuneix
les suficients condicions de solidesa i estabilitat per a l’ús a què es pretén destinar.

Aquest certificat el subscriu el tècnic sotasignant segons el seu lleial coneixement.

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA DEL TÈCNIC

Només cal aportar aquest document en cas de legalització d’obres realitzades sense permís municipal.(2)
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL
PROJECTE

La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces:15.

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona:•
http://www.apabcn.cat/CA_ES/CIUTADA/IDONEITAT/Pagines/informesidoneitat.aspx

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya:•
https://www.coac.net/ssi/privat/defaultpri.htm

Col·legi d’Enginyers Industrials:•
http://visat-e.eic.es

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona:•
https://www.cetib.cat/serveis-colegiats/visats/projectes-obra-barcelona.html

Un cop es disposi de l’informe favorable emès pels col.legis professionals es pot procedir a
sol.licitar el permís corresponent al portal de tràmits de lAjuntament de Barcelona ( Tramitació de
permisos d'obres: llicència o comunicat )

La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en dos; el  primer inclourà el16.
projecte tècnic i els documents annexes al projecte, i el segon contindrà els documents annexes
a l’expedient, tal i com indica la Guia del procés (veure pàgina 1).

El  PDF1  haurà  d’incloure  obligatòriament  el  primer  full  d’aquesta  guia  on  es  detalla  en  gràfic  el17.
tipus d’actuació per les obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i  els
documents a aportar.

Els  documents  PDF hauran d’incloure  obligatòriament  marcadors  per  a  facilitar  la  navegació  pel18.
diferents apartats del document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com
)

Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim19.
d'aplicació serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin
idèntics en els dos índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada.

Cal aportar les Declaracions Responsables seguint el model original que consta a la Guia per al20.
procés d'obtenció de la llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats,
modificats o adaptats.
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CONTINGUT DOCUMENTAL DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL PROJECTE................................................4
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CONTINGUT DOCUMENTAL DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD. DADES GENERALS

 DD 1 Identificació i objecte
Títol de la intervenció-
Objecte de l’encàrrec-
Situació: num. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc.-
Altres-

DD 2 Agents intervinents
Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal,-
direcció electrònica, telèfon...
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal,-
direcció electrònica, telèfon ..
Altres-

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Descripció de la intervenció
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec.1.
Marc legal2.
Preexistències e informacions prèvies.3.
Descripció i identificació4.
Zona de l’edifici on es fa l’actuació5.
Superfície d’actuació.6.

PR. PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra.-
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
La documentació tècnica contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les
obres. Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica de la
documentació tècnica i la justificació de les normatives.

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG O   IMPLANTACIÓ

Situació i Emplaçament•
Situació E. 1:2000 i  Emplaçament E. 1:500 o 1:1000.-
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells).-
Implantació de la intervenció en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies-
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.

DG A   DEFINICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió
arquitectònica de la intervenció i la justificació de normatives.

Plantes, alçats i seccions•

Dibuixades a  E, 1:20, 1:50 o 1:100 i escala gràfica, segons necessitats de la sol·licitud-
concreta en cada cas.

Plànol ocupació de via•

En el cas d’ocupació especial..
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DOCUMENTS ANNEXOS
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut o Pla de prevenció de riscos laborals.•

Segons correspongui

Document acreditatiu de sol·licitud d’informe previ al Departament de Parcs i•
jardins

Quan a la finca existeixin elements vegetals d’estat arbori.

Informe  tècnic  emès  per  l’  Institut  Municipal  de  Parcs  i  Jardins  que  explica  de  quina
manera  s’han  de  protegir  els  elements  arbrats,  com  i  quan  s’han  de  trasplantar  i  quin
valor econòmic tenen els arbres que s’han de suprimir.

La sol·licitud es realitza a l’  Institut  Municipal de Parcs i  Jardins, acompanyant un plànol
de emplaçament de les obres, un plànol topogràfic, fotografies i un inventari detallat dels
arbres i/o palmeres ( espècies, perímetres, alçades).

Llicència d'ocupació de la via pública per ocupació de calçada, si s’escau•

Si s’ha obtingut prèviament.

Fotografies (O)•

Full normalitzat “llista de requisits de les condicions d’ús”. –Manual de•
bastides-.

DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT

Full Resultat informatiu de la consulta.•

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del•
comunicat.

Declaracions Responsables segons Guia –pdf 2•
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DRPOB-02
Declaració Responsable del tècnic/a conforme disposa de la Titulació adient per a la

redacció de la Documentació Tècnica.
Annex 4,e,o. 1 i Annex 5 e,g,h,i,m,n.1 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres

aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - Ha redactat la documentació tècnica de l’obra situada a

Adreça:

Consistent en (breu descripció de l’obra sol·licitada):

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció de la
documentació  tècnica  adalt  esmentada,  i  compleix  les  condicions  exigibles  per  a  l’exercici  de  la
professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi  part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la
comunicació presentada.
En  tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-02-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-05
Declaració Responsable del tècnic/a

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres
Annex 4, a, b, c, d. 4; e. 2;  f, g, h, i. 3; l. 4; n. 3 i Annex 5 a, b, c, d, e. 3, f. 4, i. 3, m. 4

de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d’execució de l’obra indicada

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi  part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la
comunicació presentada.
En  tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-05-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-06
Declaració Responsable del tècnic/a conforme

l’obra s’adequa al règim de comunicació corresponent
Article 47 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L’obra corresponent a la comunicació sol·licitada s’adequa, d’acord a l’art. 47 de l’Ordenança
reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres, al règim de comunicació:

¨ Tipus I, Comunicat Diferit, regulat a l’article 49.

¨ Tipus II, Comunicat Immediat, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres..

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi  part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la
comunicació presentada.
En  tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-06-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-08
Declaració Responsable del tècnic/a conforme

Assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció:
tanques de protecció d’obra, ponts, bastides i similars

Annex 5, m.3 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra,
bastides i similars) per a les obres corresponents a la comunicació sol·licitada, d’acord al que
estableix l’Annex 5, lletra m, apartat 3, de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció
Municipal en les Obres

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi  part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la
comunicació presentada.
En  tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-08-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPOB-09
Declaració Responsable del tècnic/a sobre el compliment de les condicions establertes a

l’Ordenança d’Usos del Paisatge Urbà
Annex 5, m.2 l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

La  documentació  tècnica  presentada  compleix  amb  les  condicions  establertes  a  l’article  28  de
l’Ordenança d’usos del paisatge urbà.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi  part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la
comunicació presentada.
En  tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-09-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ PER A
LA PRESENTACIÓ DE LA LLICÈNCIA O COMUNICAT

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS)....................................................................................................,

major d’edat i amb DNI/NIE.......................................................................................................

com a promotor de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

...........................................................................................................................................

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:-

...........................................................................................................................................

I actuant en nom de.................................................................................................................,

amb DNI/NIE/CIF......................................................... (*)
(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica: Caldrà aportar la documentació
corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) .................................................................................................,

major d’edat i amb DNI/NIE ................................, com el seu representant en el procediment

administratiu per a la realització de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, ........ de.......................... de 20.....

Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autoritzada
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CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE TÈCNIC 

MEMÒRIA 

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte 

- Títol del projecte: rehabilitació de llosana de balcó 

- L’objecte de l’encàrrec és una operació de rehabilitació sobre la llosana de balcó situada 

a la façana principal de l’edifici. Caldrà sanejar i reconstruir totes aquelles zones malmeses 

de la llosana per tal de recuperar el seu estat original aconseguint d’aquesta manera 

assegurar la seva solidesa i estètica.  

- Situació: L’edifici objecte de l’encàrrec es troba a Barcelona, carrer Lepant nº 304 (08025), 

al districte de l’Eixample, barri de la Sagrada Familia. Referència Cadastral: 

1143524DF3814C0001ZL. 

DD 2 Agents del projecte 

- Promotor: Pirineu S.A. ubicat a C/ Provença nª 463-465 (Barcelona) amb CIF A08368888, 

representat per José Antonio Gallardo Pámpano amb DNI 37292755A. 

- Projectista: José Antonio Gallardo Pámpano, arquitecte tècnic colegiat nº 9458, DNI 

37292755A. Domicili: Barcelona, C.Padilla nº 230, pis 1º4ª. E-mail: jgallardo@arlabcn.com. 

Telèfon: 652862762. 

DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 

Aquest projecte tècnic no compta amb cap altre document complementari ni projecte 

parcial. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Descripció de la intervenció 

- Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. Pirineu S.A. encarrega 

les obres de rehabilitació de la llosana de balcó situada a la façana principal de la finca 

amb la finalitat de que es duguin a terme les reparacions de totes les parts malmeses de 

l’element. Les feines a realitzar comprenen la consolidació de parts de l’element així com 

la substitució i recomposició de les zones greument deteriorades. Totes aquestes 

actuacions no produiran de cap manera canvis en la volumetria de la finca així com 

modificació del seu sistema estructural.  

Pel que fa als mitjans auxiliars requerits en aquesta intervenció, caldrà disposar de mòdul 

de bastida tubular, amb plataformes metàl·liques i lones, emplaçat a vorera per a 

protegir de possibles despreniments en tot l’ample de façana i una xarxa estesa des de la 

zona de treball fins a la bastida de protecció per evitar projeccions de material.   

- Marc legal. L’intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. 

Complirà amb l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona. 

- Preexistències e informacions prèvies. Llosana de balcó realitzada a partir de quatre perfils 

metàl·lics d’ala estreta encastats a parament vertical de façana principal formant un 

voladís d’ aproximadament uns 75 centímetres de volada i amb entrebigat de material 

ceràmic i morter. La barana que delimita el perímetre de la llosana esta realitzada amb 

ferro forjat amb unions reblonades. La part inferior de la barana recolza sobre la llosana 

mentre que els laterals s’ancoren al parament vertical de la façana principal. El morter 

que forma la llosana ha anat augmentant la seva porositat al llarg dels anys per l'agressió 

ambiental, propiciant que la humitat arribi als perfils metàl·lics d’ala estreta, el quals en 

oxidar-se augmenten de volum, creant unes tensions que han provocat la fisuració 

generalitzada de l’element. Finalment també trobem  taques generades per l’agressió 

ambiental que combinada amb l’aigua de la pluja i la falta de goteró de les peces 

ceràmiques del perímetre ha propiciat aquest tipus de lesió.   
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MD 2 Descripció del projecte 

2.1 Descripció general de l’edifici. L’edifici va ser construït l’any 1944, segons l’Oficina del 

Cadastre, plurifamiliar entre mitgeres en règim de propietat horitzontal. Consta de planta 

baixa amb un local comercial, tres plantes tipus amb una vivenda per replà. Ocupa un 

solar de 37m2 de forma rectangular amb una superfície total construïda de 116m2. Les 

cobertes, en dos nivells, són planes i ventilades.  

2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars. Les actuacions plantejades 

pretenen recobrar la solidesa i estètica de la llosana del balcó situada a la façana 

principal de la finca. Es proposen operacions de rehabilitació consistents en la reparació i 

reconstrucció de totes aquelles parts de l’element afectades greument així com les de 

caràcter més lleu amb la finalitat de retornar a l’element malmès  les seves 

característiques estètiques i funcionals originals. Les obres es finalitzaran amb l’aplicació 

d’una capa de veladura hidrofugant a la part inferior i cantell de la llosa mentre que a la 

seva part superior es realitzarà un acabat de paviment ceràmic.  

 Com a mitjans auxiliars, caldrà implantar mòduls de bastida tubular en tot l’ample de 

façana, amb plataformes metàl·liques i lones per a evitar danys per a despreniments, així 

com una xarxa en tot l’àmbit de treball per a evitar projeccions de material.  

 Tot seguit, s’aporta la relació de feines a executar, així com els mitjans auxiliars requerits. 

A. PROTECCIÓ VIA PÚBLICA. 

� Transport, muntatge, desmuntatge i amortització de mòdul de bastida tubular en

tota l'amplària de la façana. Tindrà 4,00 m d'alçada i deixarà un pas mínim per a

vianants per la vorera de 140 x 220 cm. En la part superior es formarà tarima amb

plataformes metàl·liques i lones. Inclou protecció i senyalització segons ordenances.

� Estesa de xarxa mosquitera en la totalitat de la part posterior de la zona de treball

per a evitar projeccions de material a la via pública.

B. ACTUACIÓ A LA LLOSANA DEL BALCÓ. 

� Eliminació complerta del revestiment de paviment:

Desmuntatge i retirada de tota la superfície de paviment ubicada a la part superior

de la llosana del balcó amb mitjans manuals i sanejament fins arribar a una base

ferma, eliminació de restes i retirada de runes a abocador autoritzat.

� Repicat de revestiments deteriorats:

Repicat de paraments horitzontals i cantell de llosana amb mitjans manuals i

sanejament fins arribar a una base ferma, eliminació de restes i retirada de runes a

abocador autoritzat.
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� Reparació de perfils metàl·lics d’ala esteta:

Extracció dels òxids de les bases dels perfils metàl·lics a través d’un raspallat

enèrgic mitjançant raspall de pues metàl·liques fins eliminació complerta de

l’òxid   existent per a posteriorment protegir-los mitjançant l’aplicació de dues

capes de SIKA MONOTOP 910 o similar.

� Formació suport i pavimentació de la part superior de la llosana:

Regularització i formació de noves pendents a la part superior de llosana,
impermeabilització de llosana amb làmina de betum modificat LBM-(SBS)-40-FP,
acabat amb peces de rajola ceràmica fina de 28x14cm, inclús part proporcional
de peça perimetral de vora amb sistema trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10.

� Recomposició de paraments horitzontals i cantell de llosana:
Aplicació d’arrebossat de morter de reparació, tipus SIKA MONOTOP 612 o similar, a
paraments horitzontals i cantell de llosana, d’acabat imitant la textura existent
deixant amb molta cura i perfectament acabats angles i cantonades, col·locació
de teixits de fibra sintètica a l’interior del gruix de revestiment per tal

d’homogeneïtzar punts conflictius i lligar trams problemàtics.

� Acabat de paraments horitzontals i cantell de llosana:

Pintat de parament horitzontal i cantell de llosana, mitjançant dues capes de

veladura de resines siloxàniques color F6.06.74.

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 
- Descripció e identificació: La intervenció es centra a la llosana de balcó situada a la 

façana principal de l’edifici situat al carrer Lepant número 304. 

- Superfície d’actuació: 

TOTAL: 1.90 m²  

2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental. 
No s’escau per aquest projecte ja que es tracta d’un edifici amb funció principal residencial. 
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. Complirà amb 

l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona. CTE, OME, OMR, s’ha tingut 

en compte el compliment per la solució proposada però per la senzillesa tècnica de les 

obres a dur a terme no és obligatòria la justificació de cap paràmetre. La intervenció 

descrita en aquest projecte tècnic sempre es farà amb l'objectiu de produir unes millores a 

l'edificació, amb el sobreentès de no reduir les condicions de seguretat, funcionalitat i 

utilització preexistents, així doncs serà tendent a una major adequació i millora de 

l'edificació i el referent a assolir o aproximar-se és el de la normativa vigent no. Amb tot, no 

es disminuiran les mesures de seguretat existents abans de la reforma.  

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 

Genèric: La intervenció comprèn les actuacions d’arranjament encaminades a recobrar la 

solidesa i estètica de la llosana de balcó a tractar. Les obres, detalladament descrites en el 

apartat MD2/2.2 d’aquest mateix projecte tècnic es centren sobre els elements anteriors, 

quedant totalment al marge de la intervenció els interiors, estructura, demés sistemes i 

volumetria.  

Complementaris: No s’escau la descripció complementaria per aquest projecte tècnic ja 

que no es produeix cap modificació estructural sobre l’edifici objecte de l’encàrrec. 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació: 

La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. Complirà amb 

l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona pel que es refereix a 

l’existència d’elements distorsionadors com tancaments i instal·lacions afegits sobre 

l’estructura original. CTE, OME, OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució 

proposada però per la senzillesa tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la 

justificació de cap paràmetre. Les mesures de seguretat abans de la restauració no es 

disminuiran. Específicament es donarà compliment a la següent normativa: 

Condiciones minimas de higiene en las viviendas.  
Orden, de 29/02/1944 ; Ministerio de Gobernación (BOE Num. 61, 01/03/1944) 
(Correccio errades: BOE 63 / 03/03/1944 )  

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 

Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción de 
acuerdos que tengan por finalidad la adecolada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su 
vivienda.  
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Ley 3, de 21/06/1990 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 149, 22/06/1990) 

Acreditació de determinats requisits previament a l'inici de la construcción de l'habitatge.  
Decret 282, de 24/12/1991 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1541, 
15/01/1992) 

Es regula el Llibre de l'Edifici.  
Decret 206, de 01/09/1992 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1654, 
07/10/1992) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Dret a l'habitatge  
Llei 18, de 28/12/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5044, 09/01/2008) 
(Correccio errades: DOGC 5065 / 07/02/2008 )  
Modifica els articles 3,5, 9,12, 14,17, 18, 19, 22, 26, 27, 28,42, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 92, 94, 95, 99, 101, 
102, 123, 124, 132, 177. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.  
Decret 55, de 07/04/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5357, 
09/04/2009) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm.
5384, 21/05/2009) 

S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 
modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.  
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme  
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686, 05/08/2010) 
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077,
29/02/2012) 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006) 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 
d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 
7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia  
( Num. , ) 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)

Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 
21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289,
03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
construcción. 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Anejo Página 167



José Antonio Gallardo Pámpano Arquitecte Tècnic col. 9458 
Rehabilitació de llosana de balcó 

Carrer Lepant nº 304 (08025) Barcelona. Juliol de 2013. 

10

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130,
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,
08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56,
06/03/1997) 

Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: 
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 
47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

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

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 244, 11/10/2007) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,
13/11/2004) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio
de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
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Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 
23/10/2004) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 
05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
73, 26/03/2009) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 
seguridad minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 
17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 
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Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant 
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  

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. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 
06/07/2010) 

Registre de delegats i delegades de prevenció  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 
remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en 
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 

Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción  
Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012) 

Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del 
sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.  
Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012) 

MN 2 Altres: Aquest projecte no consta de cap relació d’altres normes, reglaments o documents 

de referència. 
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PR. PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

1. REPARACIÓ DE LLOSANA DE BALCÓ.

A. PROTECCIÓ VIA PÚBLICA ................................................................................ 1UD 

B. LLOSANA DE BALCÓ..................................................................................   4,90M² 

PRESSUPOST 

1. REPARACIÓ DE LLOSANA DE BALCÓ.

A. PROTECCIÓ VIA PÚBLICA ..................................................................... 1.168,94 € 

B. LLOSANA DE BALCÓ.............................................................................. 1.310,16 € 

TOTAL PRESSUPOST  2.479,10 € 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG 0. IMPLANTACIÓ. 

PLÀNOL 1. Situació. E=1/2000 

PLÀNOL 2. Emplaçament. E=1/500 

DG A. DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI. 

PLÀNOL 3. Alçat de façana principal i secció vertical 

PLÀNOL 4. Secció horitzontal per part superior de llosana de balcó 
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DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 
- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. IDENTIFICACIÓ DE 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 són aplicables en altres treballs. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més idònia per al 
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificacions 
veïnes i vigilar de minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Igualment, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment ...). 

1.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Desplom i / o caiguda de maquinària de l'obra (grúas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

1.2 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 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de provisió de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

1.3 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 
- Fallada de l'estructura 
- Esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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1.4 ESTRUCTURA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallades d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 

1.5 PALETERIA 
- 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 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
-

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

químiques) 

1.7 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols 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 
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- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

1.8 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 polzades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

1.9 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 

a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar enterrat, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposin un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

c) Treballs amb exposicions a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica
obligui a li delimitació de zones controlades o vigilades. 

d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
e) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.10 BASTIDES 
- Caiguda de persones al mateix i diferent nivell. Causat per: 

a) Amplada insuficient en la plataforma de treball.
b) No disposar  de la barana de seguretat en la plataforma de treball.
c) Accés a la plataforma de treball pujant per l’estructura.
d) Separació excessiva dintre la bastida i el parament.
e) Moviment de la plataforma de treball al no haver-se subjectat a l’estructura de

la bastida.
f) Per bolcada de la bastida al estar incorrectament recolzada al sòl.
g) Per bolcada de la bastida al ser incorrecte o inexistent l’ancoratge a l’edifici.
h) Per ruptura de la plataforma de treball al haver-se sobrecarregat

excessivament.
i) Per ruptura de la plataforma de treball degut al deteriorament del material i

inclòs pel seu mal estat.

- Desplom de la bastida. Causat per: 

a) Enfonsament del terreny on es recolza.
b) Recolzament de la bastida sobre materials poc resistents.
c) Modificació d’algun dels elements estructurals sense el corresponent permís del

tècnic competent.
d) Ancoratges incorrectes, insuficients o inexistents.
e) Arriostraments incomplets de la pròpia estructura.
f) Inclemències del temps.
g) Recolzament de la bastida sobre materials poc resistents.
h) Deformació o ruptura d’un o varis dels elements que constitueixen la bastida.
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i) Muntatge incorrecte
j) Sobrecàrrega de les plataformes de treball respecte a la seva resistència

màxima permesa.
k) Arriostraments incomplets de la pròpia estructura.
l) Acció de les inclemències atmosfèriques, en especial el vent.

- Caigudes a diferent nivell, degut a: 

a) Amplada insuficient de la plataforma de treball.
b) Muntatge de la bastida sense un mètode operatiu contrastat tècnicament.
c) Muntatge i desmuntatge incorrecte de l’estructura sense la utilització de les

corresponents proteccions individuals.
d) Absència de baranes de seguretat en totes o alguna de les plataformes de

treball.
e) Accedir a la zona de treball per una zona inadequada.
f) Separació excessiva entra la bastida i la façana de l’edifici
g) Deficient subjecció de la plataforma de treball a l’estructura, de manera que

permeti el seu moviment incontrolat.
h) Bolcament de la bastida per estar incorrectament recolzada en els suports, o

bé per la presència d’ancoratges deficients o inexistents a l’edifici.
i) Ruptura de la plataforma de treball degut a sobrecàrregues, deteriorament o

mal us de la mateixa.
j) Incorrecte utilització de les escales d’accés a les diferents plantes de la bastida.

- Caigudes al mateix nivell, degut a la falta d’ordre i neteja. 

- Electrocució, degut a: 

a) L’ús de l’electricitat.
b) Proximitat de línies aèries de AT i/o BT.

1.11 TREBALLS EN FAÇANA 
- Cops, talls i xocs, degut a: 

a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida.
b) Manipulació d’eines.
c) Manipulació de materials.
d) Cops contra objectes fixes, en especialment cap.

- Caiguda d’objectes, degut a: 
a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida.
b) Manipulació d’eines.
c) Manipulació de materials.

- Caiguda d’objectes a tercers, degut a: 
a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida.
b) Manipulació d’eines.
c) Manipulació de materials.

- Cops i xocs a tercers, degut a: 
a) Circulació per sota la bastida.

- Altres 
a) Afeccions a la pell
b) Lesions oculars
c) Generació de pols

Anejo Página 180



José Antonio Gallardo Pámpano Arquitecte Tècnic col. 9458 
Rehabilitació de llosana de balcó 

Carrer Lepant nº 304 (08025) Barcelona. Juliol de 2013. 

24

d) Caiguda de persones a diferent nivell
e) Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.)
f) Contactes elèctrics directes
g) Contactes elèctrics indirectes
h) Sobreesforços

1.12 TREBALLS VERTICALS 
Els treballs verticals són tècniques per treballar en altura que es basen en la utilització de cordes, 
ancoratges i aparells de progressió per accedir a objectes naturals (arbres), subsòl (pous), construccions 
(edificis, dics, ponts, etc.), Juntament amb tots els accessoris incorporats a les mateixes per a la 
realització d'algun tipus de treball. 
La utilització de les tècniques de treballs verticals, és aconsellable en aquells treballs on el muntatge de 
sistemes tradicionals (per ex. Bastides), resulta dificultós tècnicament o presenten un risc més gran que fer 
amb aquestes tècniques amb independència que la durada de molts d'aquests treballs, fa que 
econòmicament no siguin rendibles. Els camps d'aplicació més utilitzats en aquestes tècniques són: 
Els treballs verticals comprenen les següents fases: 

a) Planificació del treball a realitzar, inclòs l'estudi de seguretat i el pla preventiu
b) Instal·lació a l'immoble, edifici o objecte de punts d'ancoratge (instal·lacions de

capçalera) i de progressió
c) Maniobres d'ascens o descens fins al punt d'operació
d) Posicionament en el punt d'operació
e) Execució dels treballs pròpiament dits
f) Descans després de la realització dels treballs
g) ) Recuperació dels sistemes d'ancoratge (instal·lacions de capçalera) i progressió instal·lats

tret que les intervencions tinguin una periodicitat que aconsellin que siguin permanents
Riscos i factors de risc 
Els principals riscos associats als treballs verticals són els derivats de les caigudes de persones o materials. 
Les caigudes de persones a diferent nivell es deuen fonamentalment a efectuar els treballs sense la 
deguda planificació, utilització inadequada dels EPI o manca de control suficient dels mateixos, 
materials auxiliars deteriorats o mal mantinguts, punts d'ancoratge insuficients o mal distribuïts, falta de 
formació o formació insuficient. 
La caiguda de materials sobre persones i / o béns és deguda a portar eines soltes o sense l'equip auxiliar 
de transport en operacions de pujada o baixada o mentre es realitzen els treballs, o bé a la presència de 
persones situades en les proximitats o sota la vertical de la zona de treball. 
Altres possibles riscos propis d'aquesta activitat són els talls o ferides de diversa índole en la utilització 
d'eines auxiliars o portàtils, les cremades diverses la utilització d'eines portàtils generadores de calor, els 
contactes elèctrics directes o indirectes per proximitat a línies elèctriques d'AT i / o BT ja siguin aèries o en 
façana i la fatiga per disconfort, prolongació excessiva dels treballs o condicions de treball no 
ergonòmiques. 

2. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN FAÇANA

Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 

2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs 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 les vies exteriors. 
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- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant els treballs de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució de 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 de perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacolació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de 
protecció individual: 

- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada classe I 
per a tots els treballadors. 

- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la bastida i 
de PVC segons l’activitat 

- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva utilització 
correcta requereix de la instal·lació prèvia de cables de vida situats estratègicament en 
funció del tipus d’obra o edifici.  

- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on estigui 

instal·lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- 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. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la calçada 

s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de càrrega i 
descàrrega. 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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3. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN BASTIDA

3.1 PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de barana 

de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui capaç de 
suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

- L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 
- La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,45m en previsió de 

caigudes. 
- L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 

provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 
0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

- Quan els treballs es facin en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà 
l'àrea de treball, es col·locarà el senyal "risc de caiguda d'objectes", segons el Reial 
decret 485/1997 de 14 d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la bastida. 

- S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles, 
entubament dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes.  

- Bastides de cavallets: 
- Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir bastides de cavallets fixos sense travaments. Per 

sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran 
servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

- La distància entre cavallets no excedirà de 3,5m per a taulons de 5cm de gruix 
- Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per sogalls 

i no poden volar més de 0,20m. 
- Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre 

mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 
- Bastides tubulars: 
- Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per ambdues 

cares.  
- La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant escales 

prefabricades integrades. 
- Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta. 
- Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de 

seguretat i dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2m d'alçada. 
- Bastides sobre rodes: 
- Abans de començar a treballar amb bastides metàl.liques sobre rodes es comprovarà que 

les rodes estiguin frenades. 
- Quan es traslladin, no hi poden haver damunt persones ni materials. 
- Bastides penjades: 
- Les bastides penjades mòbils han de dur baranes laterals i una barana de de 0,70m a la 

part interior. 
- Aquestes bastides estaran suspeses per un mínim de dos cabrestants i els cables tindran 

prou longitud per poder descendir i recolzar la plataforma al terra. 
- La distància màxima dels mòduls no serà superior a 3m. 
- No es poden unir diversos mòduls formant una bastida de longitud superior a 8m. 
- Caldrà establir punts d'ancoratge segurs per fixar-hi els cinturons de seguretat tipus arnès o 

els dispositius anticaiguda. 
- Les bastides penjades s'hauran de sotmetre a una prova plena de càrrega abans de ser 

emprades. 

3.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
- Cinturons de seguretat. 
- Dispositius contra caigudes. 
- Casc. 
- Calçat antilliscant. 
- Guants de cuir. 
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- Roba de treball. 
- Roba de treball impermeable, en cas d'haver de treballar sota la pluja. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

3.3 PROTECCIONS A TERCERS: 
- Marquesina de protecció de vianants, per evitar que els caiguin objectes al damunt. 
- Xarxes o lones de seguretat. 
- Senyalització de seguretat. 

4. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS VERTICALS

4.1 MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 

4.1.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 

treballs 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 les vies 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 els treballs de 

càrrega i descàrrega 
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
 - Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
 - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 - Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 - Comprovació de solucions d'execució de 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 de perill de caiguda. 
 - Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d'evacolació de runes, correctament instal·lades 
 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
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4.1.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de protecció 
individual: 

- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 

- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la 
bastida i de PVC segons l’activitat 

- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva 
utilització correcta requereix de la instal·lació prèvia de cables de vida situats 
estratègicament en funció del tipus d’obra o edifici.  

- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on 

estigui instal·lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
 - En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 

 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 -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. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 

condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

4.1.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

 - Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de 
càrrega i descàrrega. 

 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

4.2 MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 

4.2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 

treballs 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 les vies 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 els treballs 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, bloqueig, etc. 
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 - Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 - Comprovació de solucions d'execució de 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 de perill de caiguda. 
 - Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d'evacolació de runes, correctament instal·lades 
 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

4.2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de protecció 
individual: 

- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 
- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la 
bastida i de PVC segons l’activitat 
- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva 
utilització correcta requereix de la instal·lació prèvia de cables de vida situats 
estratègicament en funció del tipus d’obra o edifici.  
- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on 
estigui instal·lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
 - En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 -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. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

4.2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
 - Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de 
càrrega i descàrrega. 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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4.2.4 TREBALLS VERTICALS 
Mesures de prevenció i de protecció. 
Les mesures de prevenció i protecció per prevenir el risc de caiguda d'altura consisteixen d'una banda 
en la idoneïtat dels equips necessaris per realitzar-los i per un altre en l'aplicació de tècniques 
específiques per a la realització dels mateixos. Descrivim els equips necessaris per a la realització 
d'aquests treballs, la protecció de la vertical de la zona de treball i altres mesures de prevenció i 
protecció davant riscos específics. 
Equip de treball o d'accés 
És el que serveix per accedir de forma segura al lloc de treball, posicionar-se i abandonar un cop 
finalitzat el treball. Consta d'un davallador autoblocant, bloquejador d'ascens, diversos connectors amb 
assegurança, una corda semiestàtica de suspensió de longitud variable, un arnès de suspensió i un cap 
d'ancoratge doble. 
Cordes 
Les cordes homologades per treballs verticals han de complir amb la norma UNE-EN-1891. El material 
normalment utilitzat és la fibra de niló, del tipus poliamida; segons el tipus de trenat existeixen les cordes 
semiestàtica pensades per a suportar esforços constants com són el pes de persones i que presenten una 
elongació entre el 1,5 i el 3% davant un esforç puntual i les cordes dinàmiques que presenten unes bones 
prestacions davant d'un impacte ja que la seva elongació en aquests casos oscil.la entre el 5 i el 10% de 
la longitud de la corda. 
El coeficient de seguretat ha de ser de 10. 
La durada i resistència de les cordes està relacionada amb una sèrie de mesures de prevenció que cal 
tenir en compte: 
Preservar del contacte amb l'aigua ja que redueix la seva resistència fins a un 10%. 
Limitar la utilització d'una corda a un temps determinat tenint en compte que a partir de la data de 
fabricació la resistència de les cordes disminueix progressivament en funció de l'ús que se li dóna. Totes 
les cordes han de portar una fitxa o fullet amb les seves característiques. 
Evitar l'exposició als raigs solars. 
Mantenir netes de fang, morter, etc. En cas d'haver de netejar utilitzar un detergent neutre. 
Preservar la corda dels efectes abrasius derivats del frec amb elements que sobresurten respecte a la 
vertical de la línia de treball. 
Utilitzar cordes degudament certificades. 
Utilitzar cordes de 10 mm. de diàmetre com a mínim. 
Totes les cordes han de portar, en un dels seus extrems, una etiqueta que indiqui la càrrega màxima, el 
temps d'emmagatzematge, les condicions d'ús, el temps d'exposició a la intempèrie, etc. 
Existeixen a més unes cordes anomenades cordinos i que es caracteritzen per tenir un diàmetre de 8 mm 
o inferior. Serveixen per suspendre eines o maquinària, o per assegurar petits objectes.

Connectors 
Són petites peces en forma d'anells de metall, amb obertura, que s'utilitzen per a la connexió d'elements 
de l'equip vertical. Existeixen dos tipus principals: els mosquetons i els Maillons. 
Els mosquetons són anells de metall amb un sistema d'obertura de tancament automàtic en forma de 
pestanya. Serveixen de nexe d'unió entre la persona i els materials o entre els diferents accessoris. Hi ha 
mosquetons sense segur i amb assegurança. 
Els mosquetons sense assegurança estan formats per una peça en forma de C i una pestanya que en 
pressionar-permet la seva obertura. Poden obrir-se de forma accidental pel que no s'han d'usar per a 
treballs verticals i només es poden emprar per a maniobres auxiliars com connectar eines. 
Els mosquetons amb assegurança porten un sistema de tancament que necessita dos moviments en 
diferents direccions per obrir-los. Els dos més coneguts són els mosquetons amb assegurança de rosca la 
pestanya conté un cilindre de metall superposat que avança mitjançant una rosca fins que cobreix el 
punt d'obertura, i els mosquetons amb assegurança de moll que disposen d'un sistema que necessita 
que es tiri cap enrere al mateix temps que es gira uns 30 º. En ambdós casos és gairebé impossible que 
s'obri d'una forma accidental. El material més adequat és l'acer. Veure fig. 1. 
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Figura 1 Tipus de mosquetons 

En la utilització s'ha d'evitar que suporti càrregues sobre el braç de tancament de forma permanent. 
Veure en la figura 2 un cas en què el mosquetó està en una posició incorrecta. 

Figura 2 Posició incorrecta de mosquetó 

En general, tots els connectors han d'estar lliures de vores esmolades o rugosos que puguin tallar, 
desgastar per fricció o danyar de qualsevol altra forma les cordes, o produir ferides a l'operari. 

Els Maillons són anells de metall l'obertura o tancament s'aconsegueix mitjançant el roscat i desenroscant 
sobre el cèrcol metàl.lic. Es diferencien dels mosquetons perquè no tenen frontisses i el seu mecanisme 
d'obertura és molt més lent. S'utilitzen en unions d'elements que no necessiten connectar-se i 
desconnectar freqüentment. Veure en la figura 3 diferents tipus de Maillons. 
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Figura 3 Tipus de Maillons 

Arnesos 
Els arnesos són dispositius de prensió del cos destinats a parar les caigudes. L'arnès anticaigudes pot estar 
constituït per bandes, elements d'ajustament i d'enganxament i altres elements, disposats i ajustats de 
manera adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de 
l'aturada d'aquesta. 
Els arnesos han d'estar dissenyats de manera que no pressionin, limitant la circulació sanguínia, subjectin 
la regió lumbar i no exerceixin fortes pressions sobre l'os ilíac. 
En general han de complir amb les normes UNE-EN 361:2002 i UNE-EN-358: 1999 

Cap d'ancoratge 
S'utilitza un cap d'ancoratge doble unit a l'ancoratge de la cintura de l'arnès. Veure fig. 4 

Figura 4 El cap d'ancoratge i els seus elements 

El cap d'ancoratge doble connecta l'arnès amb els aparells d'ascens, descens o directament a una 
estructura. Veure fig. 5.  
En general han de complir la norma UNE-EN-354: 2002. 
Els elements que el componen són: 

a) Una banda o una corda de fibres sintètiques
b) Un connector que uneix el cap a l'arnès
c) Dos connectors, un a cada extrem del cap per unió a aparells de progressió i / o estructura
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Figura 5 Forma de connexió de caps d'ancoratge en progressions horitzontals oa través d'estructures 

Aparells de progressió 
Són els dispositius que serveixen per realitzar les maniobres sobre les cordes i progressar en qualsevol 
direcció. Hi ha aparells per ascendir (bloquejadors) i aparells per baixar (davallador), tots ells necessiten 
la manipulació de l'operari per ascendir o descendir, bloquejant automàticament en cas de deixar 
d'actuar, evitant d'aquesta forma un descens incontrolat. Veure fig. 6 i fig. 7. 

Figura 6 davallador autoblocant 
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Figura 7 Funcionament de l'assegurança autoblocant 

Cadira 
La cadira és un element auxiliar recomanable en casos de treballs de més durada ja que millora el 
confort de l'operació, del tot necessari. No constitueix "per se" un element de seguretat per la qual cosa 
s'han d'utilitzar igualment la resta d'elements de suport del treballador, així doncs s'han de connectar 
directament o mosquetó que uneix el davallador a l'arnès de la cintura, o bé al propi anell del arnès. 

EPI-s auxiliars 
A més l'operari ha de portar altres EPI complementaris com són el casc, la roba de treball, els guants i el 
calçat de seguretat. Segons el tipus de treball s'adaptaran cada un dels EPI indicats. 

Petate o sac de treball 
Són utilitzats per portar les eines i materials necessaris per realitzar els treballs. Bàsicament estan proveïts 
d'una nansa, dues corretges i un punt de connexió, que serveix per ser hissat. 

Requisits normatius de l'equip de protecció contra caigudes d'alçada 
Segons l'art. 7 del RD 1407/1992 (classificació de EPI en categories) i l'annex I de la Resolució de 25 d'abril 
de 1996 (Classificació per categories dels equips de protecció individual en funció del seu procediment 
de certificació), l'equip de protecció contra caigudes d'alçada és un EPI de categoria III i ha de portar el 
marcatge «CE», una Declaració de conformitat i un Fullet informatiu, redactat com a mínim en castellà, 
on s'indiquin, entre altres, les condicions d'emmagatzematge, ús, neteja i manteniment d'aquest. 

Protecció de la vertical de la zona de treball 
La zona perimetral de la vertical d'on es vagin a realitzar els treballs s'ha de delimitar convenientment. 
Hi ha dues formes que depenen de l'envergadura del treball i del lloc on es realitzi el mateix, a saber: 
mitjançant una tanca de malla metàl lica sobre suports prefabricats, units entre si, d'almenys dos metres 
d'altura, o bé mitjançant la instal lació de una bastida de protecció a nivell de primera planta i una lona 
protectora complementada, en alguns casos, per una xarxa suspesa verticalment cobrint tota la façana 
que impedeixi que qualsevol objecte pugui assolir carrer. Veure fig. 8 i 9. 
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Figura 8 Utilització d'una xarxa de protecció suspesa amb pescants 

Figura 9 Protecció total de la façana. Parts i dimensionat 
A més, ha de senyalitzar la zona convenientment, bàsicament sobre la prohibició d'accés. La 
senyalització ha de resultar visible durant la nit, quan sigui necessari. Ha d'habilitar un pas segur per a 
vianants, si es envaeixen zones de trànsit públic. 

Altres mesures de protecció enfront de riscos específics 
Risc de caiguda de materials sobre persones i / o béns 
Les eines o altres elements de treball s'han de dur en bosses subjectes a cinturons i adequades al tipus 
d'eines a utilitzar. En cas de no poder portar subjectes al cos s'han d'utilitzar bosses auxiliars subjectes a 
una altra línia independent de les cordes de subjecció o seguretat. 
Instal lació d'una xarxa de recollida fixada a la façana i que pugui recollir qualsevol objecte caigut des 
de la zona d'intervenció. A més en les zones de pas de persones s'haurà de senyalitzar i delimitar la 
vertical de la zona de treball mitjançant tanques adequades. 
Risc de talls i ferides diverses 
Els riscos de talls i ferides s'han de prevenir utilitzant EPI adequades a cada cas, especialment, guants 
resistents a la penetració, a les punxades i als talls. 

Anejo Página 192



José Antonio Gallardo Pámpano Arquitecte Tècnic col. 9458 
Rehabilitació de llosana de balcó 

Carrer Lepant nº 304 (08025) Barcelona. Juliol de 2013. 

36

Risc de cremades 
L'equip de protecció individual ha d'incloure, en els casos de treballs en calent, els EPI usats en soldadura 
(petos o mandils, maniguets, polaines, etc.) 
Risc de contactes elèctrics directes i indirectes 
Aquest risc es manifesta quan es han de realitzar treballs en les proximitats de línies elèctriques aèries, 
siguin d'alta o de baixa tensió. 
Per prevenir el risc d'electrocució s'hauran d'aplicar els criteris establerts en RD 614/2001 sobre 
disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric, en 
concret segons indica l'article 4.2, tot treball en una instal.lació elèctrica, o en la seva proximitat, que 
comporti risc elèctric s'ha d'efectuar sense tensió. 
Quan no es pugui deixar sense tensió la instal lació s'han de seguir les mesures preventives indicades en 
l'Annex VA Treballs en proximitat. Disposicions generals i que indica l'Annex VB Treballs en proximitat. 
Disposicions particulars de l'esmentat RD 614/2001. Es recomana, per tal de facilitar la correcta 
interpretació i aplicació de l'esmentat Reial Decret consultar la corresponent 

Guía Técnica elaborada por el INSHT. 

Risc de fatiga 
Regular els descansos diaris i les condicions ergonòmiques del treball. L'exposició solar continuada és un 
factor de risc a controlar i, en qualsevol cas s'ha d'evitar realitzar els treballs en condicions climàtiques 
extremes. 
Recomanacions de seguretat complementàries En els treballs en que s'utilitzin sistemes anticaigudes 
s'han de seguir una sèrie de recomanacions de seguretat complementàries de les que podem destacar 
les següents: 
L'equip de protecció individual s'ha d'usar permanentment durant tot el temps que duri el treball a 
realitzar. 
S'han d'evitar desgasts en l'equip, en particular per contactes i fregaments amb arestes o superfícies 
rugoses, superfícies calentes, corrosives o susceptibles de greixar els mecanismes. 
No exposar innecessàriament els elements que componen l'equip als raigs solars o altres agents nocius, i 
prestar especial atenció en treballs de soldadura que comportin la utilització d'aquests equips de 
protecció. Senyalitzar qualsevol anomalia detectada en l'equip; en tots els casos rebutjar un equip que 
hagi suportat una caiguda. 
No utilitzar aquests equips de forma col.lectiva. 
Després de la seva utilització l'equip ha de assecar-se si s'escau, guardar-lo en un lloc a l'abric de les 
inclemències atmosfèriques, llum o altres possibles agents agressius. 
Manteniment 
Tots els elements que componen l'equip de protecció anticaigudes s'han de comprovar i verificar 
diàriament per cada operari abans d'iniciar els treballs, i rebutjar qualsevol equip o element d'aquest que 
presenti algun tipus de dany. 
Operador 
En general, l'operador haurà d'estar format i informat d'acord amb: 
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (art. 18 i 19) 
RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors d'equips 
de treball (art. 5) 
RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (art.15) 

En particular, els operadors de treballs verticals necessiten per realitzar-los de forma segura que tinguin 
una sèrie de coneixements específics consistents en: 
Tècniques d'ús de l'equip d'accés perquè aquest sigui segur, amb dues cordes una de suspensió i una 
altra de seguretat per a cada operari. 
Tecniques d'instal.lació que inclouen els elements de fixació, naturals o instal.lats 
Tècniques de progressió un cop instal.lat l'equip. 
Només les persones preparades, formades específicament i autoritzades han d'efectuar treballs verticals. 
Tots els operaris hauran de ser majors d'edat i haver passat un examen mèdic que descarti problemes de 
tipus físic o psicològic. Un cop efectuat el curset corresponent l'operador queda acreditat com a tècnic 
en treballs verticals. A més s'haurà de passar un examen mèdic cada any que contempli els següents 
aspectes i que han de ser excloents abans de realitzar el curset de capacitació: 
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Aspectes físics (problemes cardíacs, pressió arterial alta, atacs epilèptics, marejos, vertigen, trastorns de 
l'equilibri, minusvalideses en extremitats, drogodependència, alcoholisme, malalties psiquiàtriques, 
diabetis, etc.) 
Aspectes psicològics. Els aspectes psicològics d'aptitud a tenir en compte en un operari de treballs 
verticals i que poden perjudicar la correcta realització dels treballs són: 

a) Dificultats de comprensió (inherents o idiomàtiques)
b) Sentit comú poc desenvolupat
c) Capacitat lenta de reacció
d) Inadequada transmissió normativa procediment
e) Valoració de riscos deficient

1. JUSTIFICACIÓ DE L’US
A l'hora d'utilitzar tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes (és a dir, bastides 
de selló) és molt importància tenir en compte que conforme estableix l'annex II, apt 4.1.3. RD 
1215/97, en la nova redacció donada per RD 2177/2004 de 12 de novembre, aquesta 
utilització s'ha de limitar a aquelles circumstàncies en les quals l'avaluació del risc indiqui que 
en aquestes condicions el treball pot executar de manera segura i en les que a més no està 
justificada la utilització d'un altre equip de treball més segur. Respecte a això és igualment 
molt important tenir en compte que estableix l', Annex II, apartat 4.1.1. RD 1215/97 (a la nova 
redacció), quant a l'elecció dels equips de treball que puguin resultar més apropiats per 
garantir i mantenir unes condicions de treball segures, i això és que: 
- En cap cas l'elecció podrà subordinar-se a criteris econòmics 
- S'ha de donar prioritat a les mesures de protecció col · lectiva enfront de les de protecció 
individual 
Finalment, quan s'utilitzin aquestes tècniques, considerant la avaluació del risc i especialment 
les exigències de caràcter ergonòmic i la durada dels treballs, l'empresari està obligat a 
facilitar als treballadors un seient proveït dels accessoris apropiats i això de conformitat amb 
el que estableix en l'annex II, apartat 4.1.3, paràgraf 2 del RD 1215/97, en la nova redacció 
donada per RD 2177/2004 de 12 de novembre. 
2. COMPROBACIONS PREVIES A L’ US
D'acord amb el que preveu l'article 237 de la OL de 28/8/70, abans de cada ocupació, i en 
aquells casos en què s'hagin de utilitzar sellons suspesos de parts sòlides, s'ha de posar 
especial cura a comprovar la subjecció del pescant i de la politja així com la resistència i el 
perfecte estat dels trets. 
3. CONDICIONSS DE L’EQUIP DE TREBALL
Respecte d'això, i d'una banda, l'annex II, aptado 4.4.1. b) del RD 1215/97, en la redacció 
donada pel RD 2177/2004 de 12 de novembre, estableix, com a condició per a la utilització 
de aquestes tècniques d'accés i posicionament, l'obligació de facilitar als treballadors uns 
arnesos adequats que els mateixos han d'utilitzar convenientment connectats a la corda de 
seguretat. A més, d'acord amb l'annex III, n º 9 del RD 773/97 (utilització d'EPI) aquest tipus de 
treballs seran dels que necessitin "Dispositius de prensió del cos i equips de protecció 
anticaigudes (arnesos de seguretat, cinturons anticaigudes, equips diversos anticaigudes, i 
equips amb fre "Absorbent d'energia cinètica") ".  
Per la seva banda, i en relació amb el mateix assumpte, l'article 237 de la OL de 28/8/70 
estableix l'obligació de revisar l'estat i fàcil maneig tant del cinturó com del mosquetó de 
manera que s'asseguri convenientment la subjecció del treballador. 
4. NÚMERO DE CORDES
Respecte d'això, la regla general establerta en l'annex II, apt 4.4.1.a) el RD 1215/97, en la 
redacció donada per RD 2177/2004 de 12 de novembre és la que el sistema d'accés i 
posicionament constarà com a mínim de dues cordes amb subjecció independent, una 
com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i l'altra com a mitjà 
d'emergència (corda de seguretat). 
No obstant, el apt 4.4.2. preveu a aquest regla general una excepció i és que en 
circumstàncies excepcionals, en què tenint en compte l'avaluació del risc, la utilització d'una 
segona corda faci més perillós el treball, es podrà admetre la utilització d'una sola corda, 
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sempre que es justifiquin les raons tècniques que ho motivin i es prenguin les mesures 
adequades per garantir la seguretat del treballador / res. 
5. CORDA DE TREBALL.
Pel que fa a la "corda de treball" aquesta ha d'estar equipada amb un mecanisme segur 
d'ascens i descens i ha de disposar d'un sistema de bloqueig automàtic que impedeixi la 
caiguda de l'usuari en el cas que aquest perdés el control de el seu moviment, tot això ve 
establert en l'annex II apt 4.4.1.c) del RD 1215/97 en la seva nova redacció. 
6. CORDA DE SEGURETAT.
Respecte a la "corda de seguretat", el mateix article, ja esmentat, (Annex II, apartat 4.4.1. c) 
RD 1215/97, en la nova redacció) disposa que aquesta corda ha d'estar equipada amb un 
dispositiu mòbil contra caigudes que segueixi els desplaçaments del treballador. 
7. EINES I ACCESSORIS
Conforme disposa l'annex II, apartat 4.4.1.d) del RD 1215/97, en la redacció donada per RD 
2177/2004, tant les eines com els altres accessoris que necessiti utilitzar el treballador hauran 
d'estar convenientment subjectes bé al seu arnès o al seu seient o per qualsevol altre mitjà 
que sigui adequat. 
8. CONTROL DELS TREBALLS
Els treballs que es realitzin en aquestes condicions, d'accés i posicionament mitjançant 
cordes, han de planificar amb antelació i supervisar durant la seva execució de forma 
correcta de manera que en el cas que es produís una situació d'emergència es pugui 
socórrer immediatament al treballador afectat, obligació que ve imposada en l'annex II, 
apartat 4.4.1. d) del RD 1215/97, en la nova redacció donada per RD 2177/2004 de 12 de 
novembre. 
9. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS
D'una manera més genèrica, en l'article 5 del RD 1215/97 es imposa a l'empresari l'obligació 
de garantir, en compliment del que disposen els artículos18 i 19 LPRL, que tant els 
representants dels treballadors com els propis treballadors rebin formació i informació 
adequada no només sobre els riscos derivats de la utilització dels equips sinó també sobre les 
mesures de prevenció i protecció que s'hagin d'adoptar. 
Aquesta informació, preferentment ha de ser subministrada per escrit i tenir un cert contingut 
mínim (apt 2 de l' article 5), i, a més, ser comprensible per a aquells a qui va dirigida. 
Per la seva banda i amb caràcter ja més específic, en l'annex II, apartat 4.4.1. f) del RD 1215, 
en la nova redacció, clarament s'estableix l'obligació de l'empresari d'impartir als afectats 
una formació adequada i específica en particular sobre: 
- Les tècniques per a la progressió mitjançant cordes i sobre estructures 
- Els sistemes de subjecció 
- Els sistemes antiàcids 
- Les normes sobre la cura, manteniment, i verificació de l'equip de treball i de seguretat 
- Les tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió 
- Les mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar la 
seguretat 
- Les tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada. 
10. CONDICIONS METEOROLÒGIQUES
Els treballs verticals, utilitzant tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes, 
únicament podran efectuar-se quan les condicions meteorològiques no posin en perill la 
seguretat i la salut dels treballadors 

5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
Norma HD-1000, UNE 76-502-90. 
Real Decreto 396/2006 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE
núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 
* Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.
56, 06/03/1997) 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - 
BOE núm. 280, 22/11/1984) 

Normas complementariasdel Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
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Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo.  
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 
126, 26/05/1990) 

Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 

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

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 

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

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
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Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
240, 07/10/1997) 

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 51, 
28/02/1998) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988) 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
47, 24/02/1999) 

RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- DOCUMENT ACREDITATIU DE SOL·LICITUD D’INFORME PREVI AL DEPARTAMENT DE PARCS I JARDINS: 

No s’escau en aquest projecte ja que en l’àmbit dels elements a tractar no existeixen elements 

vegetals d’estat arbori. 

- LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER OCUPACIÓ DE CALÇADA 

No s’escau en aquest projecte ja que no es produeix l’ocupació de calçada. 

-  PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS 

No s’escau en aquest projecte ja que la intervenció descrita en aquest projecte tècnic sempre es 

farà amb l'objectiu de produir unes millores a l'edificació, amb el sobreentès de no reduir les 

condicions de seguretat, funcionalitat i utilització preexistents, així doncs serà tendent a una major 

adequació i millora de l'edificació i el referent a assolir o aproximar-se és el de la normativa vigent. 

No es fa cap afectació dins l’àmbit del DB-SI i ORCPI/08. 

-  DOCUMENTACIÓ RELATIVA A BÉNS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC HISTORICOARTÍSTIC 

Ajustan-se al resultat informatiu de la consulta s’escau en aquest projecte la sol·licitut d’informe 
previ al Departament de Patrimoni. 
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- Informe previ del Servei de Patrimoni 

D’acord al resultat informatiu de la consulta a l’Ajuntament per aquesta intervenció, 
l’emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit catalogat D – Edificis 
urbanísticament considerats de nivell D. A tals efectes es sol·licita informe previ al Districte de Sant 
Martí però, fins a dia d’avui (06/09/2013) no s’ha rebut resposta referent a la intervenció. 
Seguidament s’adjunta la sol·licitud entrada per registre i la Declaració Responsable respecte 
aquesta sol·licitud. 
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- Estudi cromàtic 

- Avaluació del volum i les característiques dels residus 

S’adjunten tot seguit les fitxes relatives a la gestió de residus relativa a aquest projecte. 

Pintat de sostre i cantell de llosana de balcó 
situat a la façana principal de l’edifici, 
mitjançant dues capes de veladura de resines 
siloxàniques color F6.06.74.
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Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si
CLA

Enderroc en rehabilitació i reforma
VAL TDR

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes  
Tn

Volum real  
m3

Volum 
aparent    m3

Classificació, vies de valorització, tractament i 
disposició del rebuig.

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

- -

- -

-

-

-

- -

- -

Grava i sorra solta -

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)  

Tn

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat 
terres 

contamina des

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Classificació, vies de valorització, tractament i disposició del rebuig.

CER CLA VAL

Avaluació i característiques dels residus

Volum de 
terres(real)  

m3

Identificació de l'Obra: REHABILITACIÓ DE LLOSANA DE BALCÓ
Carrer Lepant nº 304 Municipi/Comarca: 08025 BARCELONA (EIXAMPLE)

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: José Antonio Gallardo Tipus d'intervenció:

NO ES CONSIDERARAN RESIDUS DESTINATS A L'ABANDONAMENT LES TERRES O MATERIALS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ QUE HAGIN DE 
SER REUTILITZATS COM A REBLIMENT PER A UNA ALTRA OBRA AUTORITZADA.

LES TERRES I LLOTS (170503 I 170505)ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES, CLASSIFICAT COM ESPECIAL, ES TINDRAN QUE 
INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS ESPECIALS.

RESIDUS D'ENDERROCS

sup a enderrocar (m2)
Obra

Inst. 
Tracta ment

Abocador CER

REHABILITACIÓ

- - - 170101 IN V71

- - - 170102 
170103

IN V71

- - - 170904 NE V71

- - - 170802 NE -

- - - 170407 NE V41

- - - 170201 NE V15

- - - 170202 IN V14

- - - 170203 NE V12

no si

- - 170101 IN V71

X - 1 0,02 0,02 170103 IN V71

- - 1 0,01 0,00 170904 NE V71

- - 170802 NE -

- - 170407 NE V41

- - 170201 NE V15

- - 170202 IN V14

- - 170203 NE V12

- - 150501 NE V11

- - 150110 ES -

NOTA : 

NOTA II :  

Paper i cartró T12-T21

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

T13

ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O AMB ESTAT EN CONTACTE AMB ELLES ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS 
ESPECIALS (CLASSIFICAT COM ESPECIAL)
LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTA A TERME PEL POSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONSTUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINTRE DE L'OBRA EN QUE 
ES PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAS A TERME PREFERENTMENT PEL POSEÏDOR DINTRE DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS 
POSSIBLEENCOMENAR LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN. 

Vidre T11

Guix T12

Metalls T12-T21

Plàstic T12-T21

Formigó T11-T15

Fusta T12-T21

Material ceràmic T11-T15

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

T15

T11

Plàstic T12-T21

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

select iva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real  
m3

CLA TDR
sup construïda (m2)

Pes  
Tn

CER VAL

On es farà la gestió dels residus

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

T15

Avaluació i característiques 
dels residus

Classificació, vies de valorització, tractament i disposició 
del rebuig.

Guix T12

Metalls T12-T21

Vidre

T12-T21

Formigó T11-T15

Maons, teules i Material ceràmic T11-T15

Fusta

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

SI

SI

Evaluación de residuos
1 de 3
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Adreça:
Identificació de l'Obra: REHABILITACIÓ DE LLOSANA DE BALCÓ

Carrer Lepant nº 304 Municipi/Comarca: 08025 BARCELONA (EIXAMPLE)

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: José Antonio Gallardo Tipus d'intervenció: REHABILITACIÓ

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DEL S COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport 
(unidad/m3)

De perforació
De drenatge

REBLIMENTS
Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra solta

Terraplè

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORAC IÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

-

-

-

-

0,24

V14 Reciclatge de vidre V51 Recuperació, reutilització i
IN  Inert V15 Reciclatge i reutilització de fustes regeneració d’envasos
NE No especial V21 Regeneració de dissolvents V52 Recuperació de pneumàtics
ES Especial V22 Regeneració d’olis minerals V53 Recuperació de medicaments

V23 Recuperació d’hidrocarburs V54 Reciclatge de tòners
Tractament i disposició del rebuig V24 Reciclatge de substàncies V55 Reciclatge i recuperació de

T11 Deposició de residus inerts orgàniques que no s’utilitzen com vehicles fora d’ús
T12 Deposició de residus no especials a dissolvents V61 Utilització com a combustible
T13 Deposició de residus especials V31 Recuperació de teixits i òrgans V71 Utilització en la construcció
T14 Deposició de residus en monoabocador animals V72 Utilització en bases asfàltiques
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes V32 Recuperació de carnasses V73 Utilització en la fabricació de
T21 Incineració de residus no halogenats i serratges ciment
T22 Incineració de residus halogenats V33 Recuperació de productes V81 Utilització en profit de l’agricultura
T23 Incineració de residus sanitaris alimentaris V82 Utilització en explotacions
T24 Tractament per evaporació V41 Reciclatge i recuperació de ramaderes
T31 Tractament fisicoquímic i biològic metalls o compostos metàl·lics V83 Compostatge
T32 Tractament específic V43 Regeneració d’àcids o bases V84 Utilització per a rebliment de
T33 Estabilització V44 Recuperació de bateries, piles, terrenys (restauració d’activitats
T34 Esterilització acumuladors extractives)
T35 Oxidació humida V45 Recuperació de cables V91 Utilització com a càrrega en altres

V46 Recuperació de productes processos
Vies de valorització fotogràfics

V11 Reciclatge de paper i cartó V47 Regeneració de productes que

€

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS 
DECRET 89/2010

  Residus de construcció i d'enderrocs Total fia nça

0,02 Tn 11 €/Tn 150,00 €

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS 
DECRET 89/2010

  Residus d'excavació Total fiança

Tn 11 €/Tn -

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic - -

Fusta - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

0,01
- -

Material ceràmic 0,03 - -

Formigó - -

Esponjament Inst. Tractament Total

Classificació del residu

Evaluación de residuos
2 de 3
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2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: José Antonio Gallardo Tipus d'intervenció: REHABILITACIÓ

V12 Reciclatge de plàstics serveixen per captar contaminants
V13 Reciclatge de tèxtils V48 Recuperació de catalitzadors

Evaluación de residuos
3 de 3
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- Llicència ambiental o sectorial 

No s’escau en aquest projecte ja que l’ús al que es destina l’edifici a tractar no esta sotmès a 
llicència ambiental o sectorial. 

- Full normalitzat  “llista de requisits de les condicions d’ús”– Manual bastides 

S’adjunten tot seguit els documents relatius a la tipologia de bastida a utilitzar així com la llista de 
requisits de les condicions d’accessibilitat de les bastides. 
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El projecte de bastida tubular 
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Façana principal de la finca objecte de l’encàrrec, compressa entre les finques nº 302 i 

306 del C/Lepant.  

FOTOGRAFIES 
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Llosana de balcó a intervenir situada a la façana principal de l’edifici. 

Protecció provisional de la llosana de balcó fins a l’inici de les obres. 
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Detall de l’estat actual de la llosana de balcó: taques, esquerdes i petits despreniments 

Vista general de l’estat actual de la llosana de balcó  
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PLEC DE CONDICIONS 
0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
1.1 Pintures ignífugues intumescents 
1.2 Morters 
1.3 Plaques 
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
2.1 Rígids, semirígids i flexibles 
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos 
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
3.1 Imprimadors 
3.2 Làmines 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS  
5 PINTATS 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu
ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 

construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del 
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, 
i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa
la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als 
productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors,
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats

casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o 
bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució 
de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les 
normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de 
l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
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Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar 
la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, 
prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions 
de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per 
la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec 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.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits 
concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats 
interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material 
impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 

energètica. 

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.  

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 

104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 

104421:1995.  

3.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un 
producte líquid. 
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Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-
poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà 
amb resines sintètiques...). 

Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 
impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la 
forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han 
d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a 
una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de 
desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la 
seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o 
greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa 
d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes 
necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures 
per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del 
mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la 
seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 

Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de 
la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 

3.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació 
d’una o vàries membranes. 

Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum 
modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), 
plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de 
cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre 
làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o 
semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o 
semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions 
mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb 
armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb 
armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu 
amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
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Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli 
sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits 
ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, 
cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els 
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la 
membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer 
amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no 
han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures 
superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no 
ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla 
i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes 
plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i 
estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques 
i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides 
en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La 
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. 
Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han 
de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la 
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres 
i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 
20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar 
de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot 
estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una 
temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada 
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En 
les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar 
cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les 
plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un 
mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es 
superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han 
de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a 
col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de 
base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full 
d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb 
morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat 
a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós 
s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de 
col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, 
abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense 
bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps 
humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar 
forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars 
(angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines 
s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No 
han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o 
fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
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Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al 
voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles 
entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines 
que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un 
agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, 
dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o 
corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests 
cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La 
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que 
no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat 
mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de 
polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels 
elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar 
tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes 
uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de 
quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin 
vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de 
drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen 
els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar 
en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de 
l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant 
la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i 
d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat 
pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 

Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, 
forats de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals, utilitzant. 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com 
element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures 
d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i 
ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és 
el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà 
de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 
nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment 
blanc, resines sintètiques, etc...).  
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Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en 
les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o 
equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes 
o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant 
l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se 
suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les 
zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran 
abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. 
Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de 
pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut 
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels 
mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un 
rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un 
producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o 
ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la 
impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i 
dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues 
mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 
hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en 
cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a 
pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran 
dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: 
humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de 
pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de 
brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: 
nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà 
de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
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Pàg. 1 de 47

RESULTAT INFORMATIU DE LA CONSULTA

Número Identificador
de la consulta:

11106524-20 Validesa de la consulta: 29/01/2014

Data de la consulta: 29/07/2013

Data de modificació:  30/09/2013

 Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta són:

Actuació en façanes - 3f1-OCI•
Bastides i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública -•
3m1-OCI

Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts•
protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o reparació menor.
- 2l-OCD

Per tant, les obres indicades se sotmetran al règim de Comunicado Diferido.

 Emplaçament: Calle Lepant, 0304
Districte: Eixample, Barri: la Sagrada Família

 Referència Cadastral: 1143524DF3814C0001ZL

 INFORMACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

les seves obres es regula pel règim de:

Abans d'iniciar les obres s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud i la documentació completa i

cap notificació, la persona interessada està habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una
vegada fet el pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. Les obres hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data
d'inici assenyalada per la persona interessada i que, no podrà ultrapassar els tres mesos des de la seva
habilitació.

Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest document resta
condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja lesa)
contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.
Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportúb)
Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si fetes les obres resulta no
autoritzable o admissible l'activitat.

 DADES DEL SOL·LICITANT / DADES DEL PROPIETARI DE LA FINCA
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 Nom: Pirineu, S.A.

 Identificació: NIF/CIF A08368888

 Adreça  completa (adreça de notificació en cas de no disposar de representant):

Calle Provença, 0463-0465  Barcelona

08025 Barcelona

 DADES DEL REPRESENTANT

 Nom: José Antonio Gallardo Pámpano

 Identificació: NIF/CIF 37292755A

 Adreça  completa de notificació:

Calle València, 0497 Entresuelo 1 Barcelona

Barcelona 08013

 Dades de contacte:

 E-mail: jgallardo@arlabcn.com

 Telèfon: 652862762

 DADES ECONÒMIQUES (1) (en euros)

2479.10

 Impost: 83.05

 Taxa: 320.0

 Import a pagar: 403.05

definitiu.

La normativa de referència en el municipi de Barcelona és l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció en les Obres,
publicada al BOPB el dia 25 de març de 2011, que podeu consultar en el web: www.bcn.cat apartat l'Ajuntament / Informació
Administrativa / Normativa.

gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o Ens públics que ho requereixin en els
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DRPOB-10. 

No es d’aplicació en aquest projecte. 
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CCPOB-01. 

No es d’aplicació en aquest projecte. 
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INFORME D'IDONEITAT TÈCNICA PER LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES 
I LA PRESENTACIÓ DE COMUNICATS D'OBRES A L'AJUNTAMENT DE 

BARCELONA

DADES GENERALS

Número de referència: Número de Consulta:

Tècnic/a autor del Projecte o Documentació Técnica:

NIFCIF:

DADES DE L'OBRA

Referència cadastral: Districte:

Adreça de l'obra:

Tipus d'actuació:

Tipus de tramitació:

INFORME

 Que havent verificat 

NOTA

El secretari

Informe: ART-2013-1106068160909458
Document: C-000002409896
Data Alta: 08/10/2013

Nom Document: CI
Tipus: CI
Págines: 2

ART-2013-1106068160909458

Gallardo Pámpano, José Antonio

37292755A

1143524DF3814C0001ZL

Lepant, 304.  C.P: 08025, Barcelona

L'Eixample

 - Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis urbanísticament considerats de nivell D i els
integrats en - Restauració, modificació o reparació de façanes, elements sortints, mitgeres, patis i
terrats, coberts i murs perimetrals - Obres auxiliars de la construcció: tanques de protecció d’obra,
ponts, bastides i similars, que s’ajustin a les condicions generals d’ocupació de via pública

Règim de comunicació d'obra tipus I

La integritat documental, la suficiència i la idoneïtat del Projecte o Documentació Tècnica
presentada, d'acord amb l'article 15 de la ORPIMO

L'adequació del Projecte o Documentació Tècnica als paràmetres normatius establerts, si escau,
d'acord amb el mateix article.

S'EMET INFORME DE IDONEITAT TÈCNICA

Barcelona, 8 de octubre de 2013

11106524-20

En cas d'obtenir 1 informe d'idoneïtat tècnica FAVORABLE, emès pels col.legis habilitats: Es pot procedir a sol.licitar
el permis corresponent al link
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ca/ciudadano/canal/20100000618/default.html?mostrar_descLarga=1

 FAVORABLE AMB OBSERVACIONS.

6.14. Documento Idoneidad técnica del CAATEEB 
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INFORME D'IDONEITAT TÈCNICA PER LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES 
I LA PRESENTACIÓ DE COMUNICATS D'OBRES A L'AJUNTAMENT DE 

BARCELONA

Número de referència: Número de Consulta:

OBSERVACIONS

Informe: ART-2013-1106068160909458
Document: C-000002409896
Data Alta: 08/10/2013

Nom Document: CI
Tipus: CI
Págines: 2

S’aporta annex al present projecte tècnic una declaració responsable del tècnic redactor del projecte declarant que
transcorreguts 30 dies des de la presentació de la documentació per la tramitació de l’informe previ del servei de
patrimoni no ha rebut notificació de resposta. Aporta sol•licitud amb data de registre de 02/08/2013 i número de
registre 1-2013-0385159-1, entregada al servei de patrimoni per a la realització del corresponent informe previ.

El Secretari
Barcelona, 8 de octubre de 2013

ART-2013-1106068160909458 11106524-20
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COMPROVANT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS I DE
L’IMPOST D’INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES

COMPROBANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DE LA TASA POR SERVICIOS
URBANÍSTICOS Y DEL IMPUESTO DE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS

Pirineu, S.A.

Carrer Provença, 0463-0465

08025 Barcelona Barcelona

Núm. Rebut / Núm. Recibo

LV201332001504766
Referència Ajuntament / Referencia Ayuntamiento

02-2013CD37911
NIF Ajuntament

P-0801900B
NIF Contribuent/ NIF Contribuyente

A08368888
Subjecte passiu / Sujeto pasivo

Pirineu, S.A.
Objecte tributari / Objeto tributario

Carrer Lepant, 0304

Impost sobre instal·lacions, construccions i obres Ordenança fiscal 2.1.

Pressupost d’execució material: 2479.10
Tipus imposititiu: 0.0335

Quota íntegra o bonificada: 83.05 €

Taxa per serveis urbanístics. Ordenança fiscal 3.3.

Taxa per llicència, autorització o comunicació       320.0 €

Data emissió document / Fecha emisión documento

21/10/2013
Per ingressar / A ingresar

403.05 €

Document pagat per internet/
Documento pagado por internet

AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN

Validació electrònica del pagament / Validación electrónica del pago
Codi d'autorització: 600438     Número d'operació: 988040

6.1.5. Carta de pago
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INFORMACIÓ:

De dilluns a divendres de 8:30 a 17:30 h.,

Anant  a  qualsevol  Oficina  d’Atenció  al  Ciutadà  situades
a les seus dels Districtes i a la pl. Sant Miquel

RECURSOS CONTRA L’AUTOLIQUIDACIÓ.

Per  impugnar  l’autoliquidació,  prèviament  el  subjecte
passiu ha de sol.licitar la confirmació o rectificació de la
mateixa. Transcorreguts tres mesos sense que
l’Administració  notifiqui  la  seva  decisió,  l’obligat
tributari podrà esperar la resolució expressa a la seva
petició o bé considerar confirmada, per silenci
administratiu, l’autoliquidació.

Contra  l’esmentada  resolució,  expressa  o  pressumpta,
podrà  interposar  el  recurs  de  reposició  regulat  a  l’art.
14 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el text refòs de la Llei  reguladora de les Hisendes
Locals  i,  contra  la  resolució  d’aquest  recurs  contenciòs
administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos
mesos si la ressolució és expressa, o de sis mesos si és
pressumpta.

INFORMACIÓN:

De lunes a viernes de 8:30 a 17:30 h.,

Acudiendo  a  cualquier  Oficina  d’Atenció  al  Ciutadà
situadas en las sedes de los Distritos y en la pl. Sant
Miquel.

RECURSOS CONTRA LA AUTOLIQUIDACIÓN.

Para impugnar la autoliquidación, previamente el
sujeto pasivo ha de solicitar la confirmación o
rectificación de la misma. Transcurridos tres meses
sin que la Administración notifique su decisión, el
obligado tributario podrá esperar la resolución
expresa a su petición o considerar confirmada, por
silencio administrativo, su autoliquidación.

Contra dicha resolución, expresa o presunta, podrá
interponer el recurso de reposición regulado en el
art. 14  del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley  reguladora
de las Haciendas Locales y, contra la resolución de
éste recurso contencioso administrativo ante los
juzgados contencioso administrativos de Barcelona,
en el plazo de dos meses si la resolución es
expresa, o de seis meses si es presunta.
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Eixample

Núm. Expedient: 02-2013CD37911

Pàg. 1 de 3

ADMISSIÓ DE COMUNICACIÓ D'OBRES MENORS

Núm. Expedient: 02-2013CD37911

Emplaçament: Carrer Lepant, 0304  la Sagrada Família Eixample

Ref. Cadastral: 1143524DF3814C0001ZL

Pirineu, S.A. representat per José Antonio Gallardo Pámpano

Carrer València, 0497 Entresòl 1

08013 Barcelona

En data 21/10/2013, Pirineu, S.A. representat per José Antonio Gallardo Pámpano, presenta la
documentació per a la realització de les següents obres:

Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts•
protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o reparació menor.
Actuació en façanes•
Bastides i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública•

ubicades en Barcelona a Carrer Lepant, 0304  la Sagrada Família Eixample.
L’Ajuntament  ha  rebut  la  COMUNICACIÓ  de  les  obres  esmentades,  sotmeses  al  règim  de  comunicació
prèvia amb eficàcia diferida. El servei municipal corresponent disposa d'un mes per verificar la
documentació, passat aquest termini sense rebre cap notificació, la persona interessada està habilitada per
iniciar les obres.
El titular resta assabentat que les obres han de complir totes les condicions de caràcter general de la
comunicació i les condicions particulars de les obres que s’indiquen en la comunicació.
Aquesta  comunicació  no  eximeix  de  l’obligació  d’obtenir  d’altres  autoritzacions  o  de  complimentar  d’altres
formes  d’intervenció  que  siguin  preceptives  de  conformitat  amb  les  ordenances  i  la  resta  de  normativa
sectorial aplicable en la matèria.
Abans d'iniciar les obres s'ha d'haver fet el pagament de la taxa corresponent i de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres , i si escau haver constituït les garanties o dipòsits exigits per la
legislació urbanística o sectorial.

Les obres s’ajustaran a les condicions següents:

Cal comunicar l'inici de les obres al Departament de Patrimoni corresponent
Aquest admès de comunicat no inclou elements auxiliars si no han estat expressament autoritzats
No s'autoritza la pujada i baixada de materials i runes per façanes
Les obres s'ajustaran a les determinacions de l'informe de Patrimoni.
L'actuació en els vestíbuls i escala ha de tenir un caire conservatiu, recuperant les característiques originals.
Es conservaran les fusteries exteriors (inclosos porticons i persianes). Es podran substituir per una rèplica
de les mateixes en quant a forma, material, color i sistema d'apertura.
L'actuació implica mantenir el disseny, elements i acabats preexistents, o restituir els originals.
Aquest admès de comunicat només autoritza les obres descrites en la memòria del projecte presentat i en
cap cas autoritza ni legalitza cap altra situació.
La restauració de la façana implica el manteniment o recuperació de les seves característiques formals,
materials i cromàtiques originals.

6.1.6. Documento de licencia de obras 
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Eixample

Núm. Expedient: 02-2013CD37911

Pàg. 2 de 3

Cal donar compliment als arts 27 i 28 de l'OM dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona i a les
condicions tècniques, de manteniment, seguretat i accessibilitat del Manual de qualitat de les obres de
l'Ajuntament. i la porta d'accés no envairà la vorera.
El muntatge de la bastida garantirà el pas lliure mínim de 1,40 m d'amplada i 2,10 m d'alçada, adaptat per
persones amb mobilitat reduïda i vianants. Es mantindrà una il·luminació mínima de 10 lux. Les bastides
s'han de senyalitzar i protegir mitjançant barres estables, que han de ser detectables per persones amb
disminució visual. En cas de voreres més estretes cal garantir el pas lliure màxim possible.
La instal·lació de la bastida no dificultarà l'accés al vestíbul de veïns ni als locals comercials de la planta
baixa.
Caldrà donar compliment al Manual de Bastides: Mobilitat i accessibilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Els arbres i elements urbans existents a la via pública, es protegiran d'acord amb el que s'especifica al
Manual de Qualitat d'Obres de l'Ajuntament de Barcelona.
A la conclusió de l'obra el propietari haurà de reposar o reparar el paviment, l'arbrat, conduccions i tots
aquells elements urbanístics que hagin pogut resultar afectats per l'obra.

El titular es compromet a realitzar només les obres que figuren en la documentació presentada.
Les  obres  es  poden  iniciar  al  cap  d’un  mes  des  de  la  data  de  presentació  de  la  sol•licitud.  El  termini  per
executar-les  és de sis  mesos,  si  transcorregut  aquest  termini  les  obres no han finalitzat  es  podrà sol•licitar
pròrroga d'execució.
L'horari de realització de les obres és de 8 a 21 hores (de 8 a 20 per l'ús de maquinària), de dilluns a
divendres, segons estableix l'Ordenança del Medi Ambient.
El titular i els tècnics que dirigeixen les obres i la seva execució són responsables que s'ajustin a la legislació
vigent.
La comunicació prèvia no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el
planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable d'acord amb aquesta
ordenança.
Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre prevenció, condicions de seguretat i salut
en les obres de construcció.
Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre protecció i gestió de residus de la
construcció i demolició.
Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest document resta
condicionada al compliment d'una de les condicions següents: a) Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que
la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi
substancial ni increment d'aforament. b) Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti,
en acabar les obres, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'ajuntament si fetes les
obres resulta no autoritzable o admissible l'activitat.

En cas que l'obra sol•licitada estigui ubicada al:
Dte de Ciutat Vella: En ser una zona de gran importància arqueològica, caldrà comunicar amb
suficient antelació la data d'inici de qualsevol moviment de terres del subsòl (fossar d'ascensor,
rases d'instal•lacions i altres) a la Secció d'Arqueologia Urbana del Museu d'Història de la Ciutat
(tfn 933151111) i atenir-se a les condicions que imposa el Decret 78/2002 del 5 de març
(Reglament de protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic (DOGC núm. 3594 de
13/03/02).
Dte de Sarrià-Sant Gervasi: és d'aplicació el Decret de l'Alcaldia del 10-/11/2005, exped. nº STJ-5-
1-2005, en el que es PROHIBEIX, amb caràcter general, la circulació i/o estacionament de
vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en les vies urbanes de titularitat
municipal, des de la Ronda de Dalt fins a final de terme, dins de la zona de Collserola, llevat dels
casos en que s'estimi adient atorgar una autorització excepcional dels òrgans de gestió de
tramitació de les llicències urbanístiques d'obres.
Dte de Gràcia: NO S'AUTORITZA l'ubicació de cap tipus de bastida, contenidor, sac de runa o
element que estigui emplaçat a la via pública dels dies 1 al 5 de març, festes de St Medir, i els
dies corresponents al mes d'agost durant les Festes Majors (uns 10 dies).
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Pàg. 3 de 3

Data prevista d'inici d'obres: 21/11/2013

Data d'admissió del comunicat: 21/10/2013

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
dades de caràcter personal seran incloses en els fitxers de l’Ajuntament de Barcelona: “llicències municipals”, “infraccions a l’ordenança
de  convivència”  i  “denúncies  i  infraccions  a  les  ordenances  municipals”,  per  tal  de  gestionar  els  expedients  associats  i  els  possibles
procediments  sancionadors.  Les  seves  dades  podran  ser  també  incorporades  al  “sistema  integrat  de  recaptació”  per  a  la  gestió  del
procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o Ens públics que ho requereixin en els supòsits
previstos  en  una  norma  amb  rang  de  Llei.  Podeu  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  o  oposició  per  escrit  dirigit  al
Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.
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DOCUMENT ANNEX AL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ INTERIOR DE VIVENDA 

Carrer Basses de Sant Pere nº 8 (08003) Barcelona 
Juliol de 2013 

Promotor: Comunitat de Propietaris del Carrer Basses de Sant Pere, 8 
Autor de la Documentació Tècnica: José Antonio Gallardo Pámpano 
Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: José Antonio Gallardo Pámpano 
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CONTINGUT DOCUMENTAL

REFORMA INTERIOR A TRES VIVENDES 

1. DADES GENERALS

1.1 Identificació i objecte de la reforma interior. 

- La redacció del present document ve motivada per expressa petició de L’Ajuntament 

de Barcelona en relació a la pèrdua de les condicions d’ habitabilitat que pateixen 

tres dels habitatges de l’edifici intervingut, carrer Basses de Sant Pere nº 8 de 

Barcelona, derivat de la primera fase del projecte de rehabilitació de la finca. 

- L’objectiu d’aquesta segona intervenció és la reforma interior de 3 habitatges amb la 

finalitat de millorar les seves condicions d’habitabilitat. Aquestes condicions s’ajustaran 

a l’actual Decret d’Habitabilitat 141/2012 així com a les Ordenances de l’Edificació 

Municipals que posteriorment es justificaran en aquest document. 

- L’edifici objecte de l’encàrrec es troba a Barcelona, carrer Basses de Sant Pere nº 8 

(08003), al districte de Ciutat Vella. Referència Cadastral: 1524536DF3812D. 

- El tipus d’intervenció és a nivell superficial, d’acabaments i pas de instal·lacions a 

l’interior dels tres habitatges, sense cap modificació de volumetria ni estructura. 

1.2. Agents del projecte 

- Promotor: Propietat de la finca del C/Basses de Sant Pere nº8 (08003) de Barcelona: 

Sra. Maria Carmen Giné Gabarró amb DNI 37007120M, representada pel tràmit 

d´obtenció de llicència d´obres per D. José Antonio Gallardo Pámpano amb DNI 

37292755A. 

- Projectista: José Antonio Gallardo Pámpano, arquitecte tècnic col·legiat nº 9458, DNI 

37292755A, amb domicili a Barcelona, carrer Padilla nº 230, pis 1º4ª. E-mail: 

jgallardo@arlabcn.com. Telèfon: 652862762. 

1.3 Relació de documents complementaris. 

Informe d'idoneitat tècnica per la sol·licitud de llicències i la presentació de comunicats 
d'obres a l'ajuntament de Barcelona. 

Comunicat diferit habitatge. 

- Número d´informe d´idoneitat tècnica: ART – 2013 - 0062241006201310 

- Número de Consulta: 10586760 - 33 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.2  Descripció de la intervenció. 

Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. La Propietat de la 
finca encarrega aquest projecte amb l’objectiu de fer una redistribució dels espais 
interiors dels tres habitatges a intervenir amb la finalitat d’aconseguir una millora 
substancial de les condicions d’habitabilitat i confort d’aquests, tot adequant-se als 
paràmetres normatius vigents.  

Marc legal. La intervenció s’adequarà a la normativa vigent en funció dels treballs 
previstos. S’hauran de complir les condicions d’habitabilitat dels habitatges que resulten 
de les intervencions de rehabilitació dels edificis existents:  

- Annex 2  i annex 4 (Apartat 2, Grup j) del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es 
regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

2.2 Descripció del projecte. 

Descripció general de l’edifici. L’edifici va ser construït durant la primera meitat del segle 

XVIII segons escrits documentals que té la propietat, plurifamiliar entre mitgeres en règim 

de propietat vertical. Consta de planta baixa amb un local, planta entresol amb un 

habitatge, quatre plantes tipus amb un habitatge per replà i una última planta àtic amb 

un habitatge de planta més reduïda. Ocupa un solar de 49m2 de forma rectangular 

amb una superfície total construïda de 287m2. Els usos, que no es veuen alterats amb 

aquesta intervenció, segueixen essent principalment d’habitatge. 

L’edifici utilitza formes constructives de la seva època, parets de càrrega de maó massís i 

forjats de biguetes de fusta de seccions diverses, recolzades a mitgeres amb entrebigat 

de revoltó ceràmic de maó de pla a intereixos de 55-60 cm.  L’escala i els replans estan 

construïts per voltes a la catalana formades per peces ceràmiques, maó de pla. 

Coberta a la catalana en dos nivells compta amb cambra d’aire.  

Actualment, l’edifici objecte de l’encàrrec està classificat com a C: bé urbanísticament 

protegit, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.  

2.3 Descripció de les obres. 

Actuacions referents a l’interior dels tres habitatges: 

1. Reforma interior a 3 habitatges: les actuacions previstes en la primera fase

comprenen els enderrocs d’envans, evacuació de mobiliari, sanitaris, retirada

d’enrajolats, paviments, i anivellació de base deixant els habitatges diàfans.

Les intervencions previstes en la segona fase inclouen l’aixecament d’envans

divisoris, col·locació de paviments, instal·lacions, acabats i mobiliari deixant els

habitatges en les condicions necessàries per la seva ocupació.
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2. Adequació d’instal·lacions  interiors d’aigua, electricitat i sanejament: Amb motiu de

la nova distribució de les estances i la variació respecte el seu estat inicial es

realitzarà novament la canalització de totes les instal·lacions necessàries per garantir

el bon funcionament dels habitatges.

Tot seguit s’exposen, agrupades en capítols i partides, un resum de les feines a executar 

en aquest projecte 

A. REFORMA INTERIOR D'HABITATGE PLANTA TIPUS (1ª a 3ª). 

A.1. OBRA DE PALETA. 

� Formació d’envans divisoris amb panells de cartró guix i subestructura metàl·lica,
aplicant l’aïllament interior necessari per independitzar les diferents estances.

� Obertura de rases per pas d’instal·lacions.

� Col·locació del paviment d’acabat.

� Enrajolat dels paraments de cambres humides.

� Montatge de fals sostres de cartró guix.

A.4. PINTURA. 

� Pintat de la totalitat de parets i sostres amb una mà de fons fixador i dues mans de
pintura.

� Pintura de marcs portes d'habitatges.

� Reparació i pintat de finestres i balconades originals.

A.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

� Instal·lació de cablejat (vist o empotrat), caixes de connexió, endolls, interruptors i
punts de llum necesaris.

A.6. INSTAL·LACIÓ FONTANERIA. 

� Instal·lació amb tubería de coure, empotrada en els nous envans de pladur i vista
quan discorri per parets de càrrega, fins arribar a totes les preses d’aigua necessaries
a l’interior de les cambres humides i lloc destinat al rentat de la roba.

A.7. INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT. 

� Connexió dels aparells amb els baixants generals de l’edifici.

Superfície total d’actuació. 

3 habitatges................................. 34,80 m2 x 3 

TOTAL...............................................104,40m2
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3. JUSTIFICACIÓ DELS PARÀMETRES D’HABITABILITAT

Normativa aplicable:  DECRET D’HABITABILITAT 141/2012 

- Annex 2 amb les següents  excepcions. 

� Les habitacions  hauran de tenir una superfície útil no inferior a 6m²
 (habitació de l’annex 1). 

� Si  s’obté una habitació o una cambra higiènica (nova) hauran de complir de
l’annex 1 els apartats 3.8 i 3.11.

3.1 Compliment dels paràmetres de l’annex 2 amb les seves excepcions. 

Construcció Sí No Observacions 
És sòlida. X 
No traspua humitat. X 
És estanca a les aigües pluvials. X 
S’evita la inundació de l’habitatge. X 
El sòl trepitjable de tot l’habitatge està pavimentat, no és polsegós i 
no implica perill. 

X 

Accessos Sí No Observacions 
L’accés es fa mitjançant una porta que comunica l’habitatge amb 
l’exterior , a traves d’un espai públic espai comú o un espai annex i 
serà exclusiu de l’habitatge. 
Aquest accés no es podrà utilitzar per qualsevol local que no sigui 
exclusiu de l’habitatge o comunitari. 

X 

Els desnivells superiors a 60 cm estan protegits per elements protectors 
baranes resistents als cops. 

X 

El sòl trepitjable està pavimentat, no és polsegós i no implica perill. X 
Disposa de sistema elèctric d’il·luminació. X 

Habitatge en general Sí No Observacions 
Disposa, com a mínim, d’una sala, cambra higiènica, equip de cuina i 
permet la instal·lació directa d’un equip de rentar roba. 

X 

Té una superfície útil interior mínima ≥ 20 m2. X 
Altura lliure mínima ≥ 1,90 m. X 
Disposa d’un dipòsit de reserva d’aigua de, almenys, subministrament 
per captació pròpia o aforament. 

No existeix 

Te un equip que permet un consum seguit de 50 litres d’aigua a 40ºC i 
10 l/ minut (escalfador per exemple). 

x 

El sistema d’evacuació d’aigües residuals està connectat a la xarxa 
de clavegueres o es depura prèviament. 

x 

Disposa d’un lloc previst per a l’equip de rentar roba amb una presa 
d’aigua freda, desguàs i una presa de corrent. 

x 

Disposa de lavabo i/o dutxa en una o diverses peces i vàter a la 
cambra higiènica. 

x 

La instal·lació elèctrica general disposa d’un interruptor de control de 
potencia (ICP). 

x 

Els desnivells superiors a 60 cm estan protegits per elements protectors 
baranes resistents als cops. 

No existeix 
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Sala Sí No Observacions 
Té una superfície útil interior ≥ 10 m². x 
Permet inscriure un quadrat de 2,40 x 2,40 m. x 
Superfície útil ≥ 14 m2, si disposa d’equip de cuina  la mateixa sala 
(superfície vertical que relacioni aquests espais ≥ 1,40 m². 

x 

Sense estrangulaments, en planta, < 1,40 m 
(excepte entre el pas sala-cuina). 

x 

Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,80 m2, en façana o 
pati d’illa, entre 0,80 i 2,00 m d’altura. 

x 

Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,80 m2, a pati de 
parcel·la (superfície en planta ≥ 4 m2 i permet d’inscripció d’un cercle 
de Ø 1,80m ) entre 0,80 i 2,00 m d’altura. 
No es permet a través de la sala, la ventilació obligatòria de cap altra 
peça. 

x 

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el 
funcionament d’altres instal·lacions, i disposa, com a mínim, d’un punt 
de llum amb interruptor independent. 

x 

Sense equip de cuina, disposa, com a mínim, de 2 endolls. 
Amb equip de cuina, disposa, com a mínim, de 4 endolls. 
Amb equip de cuina, disposa d’endolls de l’equip obligatori. x 
Compleix l’obligació de no contenir cap aparell higiènic. x 

Habitació Sí No Observacions 
Superfície útil ≥ 5 m² 1* 
Admet la inscripció d’un quadrat de 2,00 x2,00 m en planta. 2* 
Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,40 m2 en façana, pati 
d’illa o pati de parcel·la, entre 0,80 i 2,00 m d’altura. 

x 

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el 
funcionament d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, d’un punt 
de llum amb interruptor independent i un endoll. 

x 

Sense vàter, safareig o abocador. x 
Sense equip obligatori de cuina ni equip de rentat de roba. x 
Pot independitzar-se. x 

1* Excepció: Les habitacions  hauran de tenir una superfície útil no inferior a 6m² 
2* Reducció puntual de 0,30 m  per pilars sense alterar la disposició normal dels llits; totes 
aquestes circumstàncies s’acrediten gràficament en el projecte. 

Cuina Sí No Observacions 
Té un equip de cuina format, com a mínim, per una pica i un aparell 
de cocció situats en una mateixa peça i sense aparells higiènics, 
excepte safareig. 

x 

Té instal·lació d’aigua freda i calenta en bon estat, que serveix, com 
a mínim, a la pica de cuina. 

x 

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el 
funcionament d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, de 2 
endolls o 3 si l’equip de cocció és elèctric. 

x 

Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals, en bon estat, amb què 
connecta tot l’equip que ho requereix, i amb dispositius de tipus 
sifònic. 

x 

Amb ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte 
horitzontal amb ventilació mecànica. Pot ser estàtica, si és vertical. 

x 
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Cambra higiènica i equip higiènic Sí No Observacions 
El vàter està en una cambra higiènica que disposa de ventilació 
directa a la façana o a través d’un conducte horitzontal amb 
ventilació mecànica. Pot ser estàtica, si és vertical. 

x 

A més del WC en una cambra higiènica, disposa de lavabo, dutxa o 
banyera, en bon estat, encara que no estiguin en una cambra 
higiènica. 

x 

Té instal·lació d’aigua freda i calenta en bon estat i serveix, com a 
mínim, un lavabo i una dutxa o banyera, encara que no estiguin en 
una cambra higiènica. 

x 

Pot independitzar-se. x 
La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el 
funcionament d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, d’un punt 
de llum amb interruptor independent. 

x 

Galeria Sí No Observacions 
Té un finestral que dóna directament a l’aire lliure amb una superfície 
vidrada no inferior al 60% de la seva superfície de façana. 

No existeix 

La superfície d’il·luminació i ventilació no ha de ser inferior a la suma 
de les superfícies d’il·luminació i ventilació de les estances que s’obrin 
a l’exterior. 

Equip de rentat de roba Sí No Observacions 
Disposa de presa d’aigua freda x 
Disposa de desguàs x 
Disposa de presa de corrent x 

L’alçada de la cambra higiènica és superior a la mínima de 1,90 m per tant caldrà 
impermeabilitzar els seus paraments fins els 2,10 metres indicats. 

De la superfície útil interior en quedarà exclosa l’ocupada pels tancaments interiors, 
siguin fixes o mòbils, elements estructurals i per canalitzacions o conductes amb secció 
superior a 0,01m2, així com zones amb alçada inferior 1,90 m., les terrasses i elements 
exteriors. 

Segons el nou Decret, caldrà considerar com altres peces, altres estances i espais 
interiors inclosos passadissos i els distribuïdors. (art.3 del Decret 141/2012). 

Desprès de l’estudi portat a terme sobre la intervenció a realitzar als habitatges situats al 
carrer Basses de Sant Pere nº 8 i la proposta d’intervenció definitiva  que s’exposa en 
aquest document podem afirmar que les obres a realitzar aporten una millora 
substancial d’aquests habitatges, recuperant d’aquesta manera els paràmetres 
d’habitabilitat que s’havien perdut en la primera fase de projecte i sense que es 
produeixi cap disminució de les prestacions que inicialment tenien, prenent especial 
atenció als paràmetres establerts pel Decret d’Habitabilitat 141/2012. 
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4. CARACTERÍSTIQUES DE LES ESTANCES DE NOVA CREACIÓ

Dormitori (D): 
- Superfície útil: 7,40 m² 
- Alçada lliure: 2,30 m² 
- Superfície de ventilació/il·luminació: 0,72 m² 

Vestíbul (v): 
- Superfície útil: 2,18 m² 
- Alçada lliure: 2,30 m 

Estar – menjador - cuina (EMC): 
- Superfície útil: 22,46 m² 
- Alçada lliure: 2,50 m 
- Superfície de ventilació/il·luminació: 3,47 m² 

Cambra higiènica (CH): 
- Superfície útil: 2,30 m² 
- Alçada lliure: 2,30 m 
- Superfície de ventilació: Ventilació per extracció mecànica 

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

5.1 ESTAT ACTUAL 
PLÀNOL 1. Estat actual. E=1/50 
PLÀNOL 2. Envans a enderrocar. E=1/50 

5.2 PROPOSTES DE REHABILITACIÓ 
PLÀNOL 3. Distribució Planta Primera. E=1/50 
PLÀNOL 4. Distribució Planta Segona y Tercera. E=1/50 
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6. NORMATIVA APLICABLE

6.1 Edificació. 

La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable. Complirà amb 

l’Ordenança Municipal d’usos del Paisatge Urbà de Barcelona pel que es refereix a 

l’existència d’elements distorsionadors com tancaments i instal·lacions afegits sobre 

l’estructura original. CTE, OME, OMR, s’ha tingut en compte el compliment  per la solució 

proposada però per la senzillesa tècnica de les obres a dur a terme no és obligatòria la 

justificació de cap paràmetre. Les mesures de seguretat abans de la restauració no es 

disminuiran. Específicament es donarà compliment a la següent normativa: 

Condiciones minimas de higiene en las viviendas.  
Orden, de 29/02/1944 ; Ministerio de Gobernación (BOE Num. 61, 01/03/1944) 
(Correccio errades: BOE 63 / 03/03/1944 )  

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 

Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción de 
acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su 
vivienda.  
Ley 3, de 21/06/1990 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 149, 22/06/1990) 

Acreditació de determinats requisits previament a l'inici de la construcción de l'habitatge.  
Decret 282, de 24/12/1991 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1541, 
15/01/1992) 

Es regula el Llibre de l'Edifici.  
Decret 206, de 01/09/1992 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1654, 
07/10/1992) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Dret a l'habitatge  
Llei 18, de 28/12/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5044, 09/01/2008) 
(Correccio errades: DOGC 5065 / 07/02/2008 )  
Modifica els articles 3,5, 9,12, 14,17, 18, 19, 22, 26, 27, 28,42, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 92, 94, 95, 99, 101, 
102, 123, 124, 132, 177. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència 
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(DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.  
Decret 55, de 07/04/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5357, 
09/04/2009) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm.
5384, 21/05/2009) 

S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 
modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.  
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme  
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686, 05/08/2010) 
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077,
29/02/2012) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006) 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 
d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 
7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia  
( Num. , ) 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)

Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
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edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 
21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289,
03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
construcción. 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130,
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,
08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
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complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56,
06/03/1997) 

Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: 
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 
47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

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

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 244, 11/10/2007) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,
13/11/2004) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
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temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio
de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 
23/10/2004) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 
05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
73, 26/03/2009) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
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Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 
seguridad minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 
17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant 
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  

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. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 
06/07/2010) 

Registre de delegats i delegades de prevenció  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 
remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en 
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 

Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción 
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Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012) 

Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del 
sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.  
Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012) 

6.2 Altres. 
Aquest projecte no consta de cap relació d’altres normes, reglaments o documents de 

referència. 
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6.3. Ejemplo de Plan de seguridad 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

0.1 ANTECEDENTS 

Promotor: Comunitat de Propietaris de la finca ubicada a C/ Freser nº 65 amb CIF H59008722 

Domicili social: C/ Freser nº65  

Localitat: Barcelona  Província: Barcelona 

Obra: C/ Freser nº65     08026 Barcelona 

Autor EBSS: José Antonió Gallardo. Col. CAATEEB: 9458. DNI: 37292755A 

Coordinador de seguretat i salut: José Antonió Gallardo. Col. CAATEEB: 9458. DNI: 37292755A 

Objecte d'aquest document: 

Consideracions del constructor dels principis generals de prevenció en prendre les decisions 
constructives, tècniques i d’organització, amb la finalitat de planificar els treballs que cal desenvolupar 
simultàniament o successivament, i també la seva durada. 

Duració dels treballs: 5 mesos. 

0.2 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

Descripció de les obres que s’han de fer: 
- Rehabiliació de façana posterior, pati mitger i impermeabilització parcial de coberta plana 

 Pressupost d'execució per contracta: 14.987,56 €. 

Nombre màxim de treballadors previstos: 6 (2 oficials 1ª, 2 paletes, 2 oficials 1ª treballs verticals). 

0.2.2. Execució de l'obra: 

FASE D'OBRA MITJANS AUXILIARS (BASTIDES , ETC.) 

Façana posterior Treballs verticals 

Pati mitger Bastida penjada amb contrapesos a coberta 

Coberta plana No calen mitjans auxiliars 

0.3 INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICA 

Tensió de xarxa:  X220/380 V 

Connexió:  Xarxa de l'edifici 
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0.4 EQUIP I MAQUINÀRIA QUE CAL UTILITZAR 

Maquinària portàtil Núm. de màquines 
Observacions  

(especifiqueu-ne les proteccions) 
Martell elèctric 1 Guants i protector facial 
Trepant eléctric 1 Guants i protector facial 
Amoladora 1 Guants i protector facial 
Bufador tela asfàltica 1 Guants i protector facial 

0.5 CONDUCCIONS DE SERVEIS PRÒXIMS A L'OBRA I ALS ACCESSOS IMMEDIATS 

Hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció?:   X NO 

En cas afirmatiu: Núm. de línies: 

Tensió: 

Distància a l’obra o a elements pròxims (bastides, etc.): 

0.6 PLA DE CIRCULACIÓ A L’OBRA (PERSONAL, MAQUINÀRIA, MATERIALS) 

 Procediment de subministrament de materials a plantes de l’obra 

 Detall del procediment previst per a l’evacuació de runes 

Observacions: Evacuació de runa per mitjans manuals i minicontainer a la vorera del carrer. 
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1. IDENTIFICACIÓ DE 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 són aplicables en altres treballs. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més idònia per al 
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificacions 
veïnes i vigilar de minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Igualment, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment ...). 

1.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Desplom i / o caiguda de maquinària de l'obra (grúas...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

1.2 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 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de provisió de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

1.3 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 
- Fallada de l'estructura 
- Esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

1.4 ESTRUCTURA 
- Interferències amb instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i / o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallades d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 

1.5 PALETERIA 
- 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 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
- 

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

químiques) 

1.7 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols 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 
- Esforços per postures incorrectes 
- Bolcada d'abassegaments de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

1.8 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 polzades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

1.9 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 

a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar enterrat, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposin un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

c) Treballs amb exposicions a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica
obligui a li delimitació de zones controlades o vigilades. 

d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
e) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.10 BASTIDES 
- Caiguda de persones al mateix i diferent nivell. Causat per: 

a) Amplada insuficient en la plataforma de treball.
b) No disposar  de la barana de seguretat en la plataforma de treball.
c) Accés a la plataforma de treball pujant per l’estructura.
d) Separació excessiva dintre la bastida i el parament.
e) Moviment de la plataforma de treball al no haver-se subjectat a l’estructura de

la bastida.
f) Per bolcada de la bastida al estar incorrectament recolzada al sòl.
g) Per bolcada de la bastida al ser incorrecte o inexistent l’ancoratge a l’edifici.
h) Per ruptura de la plataforma de treball al haver-se sobrecarregat

excessivament.
i) Per ruptura de la plataforma de treball degut al deteriorament del material i

inclòs pel seu mal estat.

- Desplom de la bastida. Causat per: 

a) Enfonsament del terreny on es recolza.
b) Recolzament de la bastida sobre materials poc resistents.
c) Modificació d’algun dels elements estructurals sense el corresponent permís del

tècnic competent.
d) Ancoratges incorrectes, insuficients o inexistents.
e) Arriostraments incomplets de la pròpia estructura.
f) Inclemències del temps.
g) Recolzament de la bastida sobre materials poc resistents.
h) Deformació o ruptura d’un o varis dels elements que constitueixen la bastida.
i) Muntatge incorrecte
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j) Sobrecàrrega de les plataformes de treball respecte a la seva resistència
màxima permesa.

k) Arriostraments incomplets de la pròpia estructura.
l) Acció de les inclemències atmosfèriques, en especial el vent.

- Caigudes a diferent nivell, degut a: 

a) Amplada insuficient de la plataforma de treball.
b) Muntatge de la bastida sense un mètode operatiu contrastat tècnicament.
c) Muntatge i desmuntatge incorrecte de l’estructura sense la utilització de les

corresponents proteccions individuals.
d) Absència de baranes de seguretat en totes o alguna de les plataformes de

treball.
e) Accedir a la zona de treball per una zona inadequada.
f) Separació excessiva entra la bastida i la façana de l’edifici
g) Deficient subjecció de la plataforma de treball a l’estructura, de manera que

permeti el seu moviment incontrolat.
h) Bolcament de la bastida per estar incorrectament recolzada en els suports, o

bé per la presència d’ancoratges deficients o inexistents a l’edifici.
i) Ruptura de la plataforma de treball degut a sobrecàrregues, deteriorament o

mal us de la mateixa.
j) Incorrecte utilització de les escales d’accés a les diferents plantes de la bastida.

- Caigudes al mateix nivell, degut a la falta d’ordre i neteja. 

- Electrocució, degut a: 

a) L’ús de l’electricitat.
b) Proximitat de línies aèries de AT i/o BT.

1.11 TREBALLS EN FAÇANA 
- Cops, talls i xocs, degut a: 

a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida.
b) Manipulació d’eines.
c) Manipulació de materials.
d) Cops contra objectes fixes, en especialment cap.

- Caiguda d’objectes, degut a: 
a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida.
b) Manipulació d’eines.
c) Manipulació de materials.

- Caiguda d’objectes a tercers, degut a: 
a) Manipulació i muntatge de peces de la bastida.
b) Manipulació d’eines.
c) Manipulació de materials.

- Cops i xocs a tercers, degut a: 
a) Circulació per sota la bastida.

- Altres 
a) Afeccions a la pell
b) Lesions oculars
c) Generació de pols
d) Caiguda de persones a diferent nivell
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e) Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.)
f) Contactes elèctrics directes
g) Contactes elèctrics indirectes
h) Sobreesforços

1.12 TREBALLS VERTICALS 
Els treballs verticals són tècniques per treballar en altura que es basen en la utilització de cordes, 
ancoratges i aparells de progressió per accedir a objectes naturals (arbres), subsòl (pous), construccions 
(edificis, dics, ponts, etc.), Juntament amb tots els accessoris incorporats a les mateixes per a la 
realització d'algun tipus de treball. 
La utilització de les tècniques de treballs verticals, és aconsellable en aquells treballs on el muntatge de 
sistemes tradicionals (per ex. Bastides), resulta dificultós tècnicament o presenten un risc més gran que fer 
amb aquestes tècniques amb independència que la durada de molts d'aquests treballs, fa que 
econòmicament no siguin rendibles. Els camps d'aplicació més utilitzats en aquestes tècniques són: 
Els treballs verticals comprenen les següents fases: 

a) Planificació del treball a realitzar, inclòs l'estudi de seguretat i el pla preventiu
b) Instal�lació a l'immoble, edifici o objecte de punts d'ancoratge (instal�lacions de

capçalera) i de progressió
c) Maniobres d'ascens o descens fins al punt d'operació
d) Posicionament en el punt d'operació
e) Execució dels treballs pròpiament dits
f) Descans després de la realització dels treballs
g) ) Recuperació dels sistemes d'ancoratge (instal�lacions de capçalera) i progressió instal�lats

tret que les intervencions tinguin una periodicitat que aconsellin que siguin permanents
Riscos i factors de risc 
Els principals riscos associats als treballs verticals són els derivats de les caigudes de persones o materials. 
Les caigudes de persones a diferent nivell es deuen fonamentalment a efectuar els treballs sense la 
deguda planificació, utilització inadequada dels EPI o manca de control suficient dels mateixos, 
materials auxiliars deteriorats o mal mantinguts, punts d'ancoratge insuficients o mal distribuïts, falta de 
formació o formació insuficient. 
La caiguda de materials sobre persones i / o béns és deguda a portar eines soltes o sense l'equip auxiliar 
de transport en operacions de pujada o baixada o mentre es realitzen els treballs, o bé a la presència de 
persones situades en les proximitats o sota la vertical de la zona de treball. 
Altres possibles riscos propis d'aquesta activitat són els talls o ferides de diversa índole en la utilització 
d'eines auxiliars o portàtils, les cremades diverses la utilització d'eines portàtils generadores de calor, els 
contactes elèctrics directes o indirectes per proximitat a línies elèctriques d'AT i / o BT ja siguin aèries o en 
façana i la fatiga per disconfort, prolongació excessiva dels treballs o condicions de treball no 
ergonòmiques. 

2. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN FAÇANA

Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 

2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs 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 les vies exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

Anejo Página 286



José Antonio Gallardo Pámpano Arquitecte Tècnic col. 9458 
Rehabilitació de façana posterior, pati mitger i impermeabilització parcial de coberta plana 

Carrer Freser nº 65 (08026) Barcelona. Juny de 2013. 

8

- Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant els treballs de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució de 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 de perill de caiguda. 
- Col�locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacolació de runes, correctament instal�lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de 
protecció individual: 

- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada classe I 
per a tots els treballadors. 

- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la bastida i 
de PVC segons l’activitat 

- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva utilització 
correcta requereix de la instal�lació prèvia de cables de vida situats estratègicament en 
funció del tipus d’obra o edifici.  

- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on estigui 

instal�lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- 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. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la calçada 

s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de càrrega i 
descàrrega. 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

3. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS EN BASTIDA
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3.1 PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de barana 

de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui capaç de 
suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

- L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 
- La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,45m en previsió de 

caigudes. 
- L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà 

provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 
0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. 

- Quan els treballs es facin en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà 
l'àrea de treball, es col�locarà el senyal "risc de caiguda d'objectes", segons el Reial 
decret 485/1997 de 14 d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la bastida. 

- S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles, 
entubament dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes.  

- Bastides de cavallets: 
- Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir bastides de cavallets fixos sense travaments. Per 

sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran 
servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

- La distància entre cavallets no excedirà de 3,5m per a taulons de 5cm de gruix 
- Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per sogalls 

i no poden volar més de 0,20m. 
- Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre 

mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 
- Bastides tubulars: 
- Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per ambdues 

cares.  
- La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant escales 

prefabricades integrades. 
- Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta. 
- Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de 

seguretat i dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2m d'alçada. 
- Bastides sobre rodes: 
- Abans de començar a treballar amb bastides metàl.liques sobre rodes es comprovarà que 

les rodes estiguin frenades. 
- Quan es traslladin, no hi poden haver damunt persones ni materials. 
- Bastides penjades: 
- Les bastides penjades mòbils han de dur baranes laterals i una barana de de 0,70m a la 

part interior. 
- Aquestes bastides estaran suspeses per un mínim de dos cabrestants i els cables tindran 

prou longitud per poder descendir i recolzar la plataforma al terra. 
- La distància màxima dels mòduls no serà superior a 3m. 
- No es poden unir diversos mòduls formant una bastida de longitud superior a 8m. 
- Caldrà establir punts d'ancoratge segurs per fixar-hi els cinturons de seguretat tipus arnès o 

els dispositius anticaiguda. 
- Les bastides penjades s'hauran de sotmetre a una prova plena de càrrega abans de ser 

emprades. 

3.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS: 
- Cinturons de seguretat. 
- Dispositius contra caigudes. 
- Casc. 
- Calçat antilliscant. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
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- Roba de treball impermeable, en cas d'haver de treballar sota la pluja. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

3.3 PROTECCIONS A TERCERS: 
- Marquesina de protecció de vianants, per evitar que els caiguin objectes al damunt. 
- Xarxes o lones de seguretat. 
- Senyalització de seguretat. 

4. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES TREBALLS VERTICALS

4.1 MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 

4.1.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 

treballs 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 les vies 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 els treballs de 

càrrega i descàrrega 
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
 - Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
 - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, bloqueig, etc. 
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 - Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 - Comprovació de solucions d'execució de 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 de perill de caiguda. 
 - Col�locació de xarxes en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d'evacolació de runes, correctament instal�lades 
 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
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4.1.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de protecció 
individual: 

- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 

- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la 
bastida i de PVC segons l’activitat 

- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva 
utilització correcta requereix de la instal�lació prèvia de cables de vida situats 
estratègicament en funció del tipus d’obra o edifici.  

- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on 

estigui instal�lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
 - En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 

 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 -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. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 

condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

4.1.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

 - Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de 
càrrega i descàrrega. 

 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

4.2 MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ PREVISTES 
Com a criteri general es donaran prioritat les precaucions col.lectives davant les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Igualment les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment ...). 

4.2.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 

treballs 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 les vies 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 els treballs 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, bloqueig, etc. 
 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 - Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 - Comprovació de solucions d'execució de 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 de perill de caiguda. 
 - Col�locació de xarxes en forats horitzontals 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 - Ús de canalitzacions d'evacolació de runes, correctament instal�lades 
 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

4.2.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
La protecció de varis perills relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de protecció 
individual: 

- Casc de seguretat classe N i botes antilliscant de seguretat amb puntera reforçada 
classe I per a tots els treballadors. 
- Guants de cuir i lona en els treballs de manipulació d’elements estructurals de la 
bastida i de PVC segons l’activitat 
- Cinturó de seguretat de subjecció classe A Tipo I amb ancoratge mòbil. La seva 
utilització correcta requereix de la instal�lació prèvia de cables de vida situats 
estratègicament en funció del tipus d’obra o edifici.  
- Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules. 
- Roba de treball. 
- Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura. 
- Qualsevol altra EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on 
estigui instal�lada la bastida. 
- Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 
 - En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs, per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 -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. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

4.2.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que la tanca envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. La tanca haurà 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
 - Immobilització de camions mitjançant Falqués i / o topalls durant els treballs de 
càrrega i descàrrega. 
 - Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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4.2.4 TREBALLS VERTICALS 
Mesures de prevenció i de protecció. 
Les mesures de prevenció i protecció per prevenir el risc de caiguda d'altura consisteixen d'una banda 
en la idoneïtat dels equips necessaris per realitzar-los i per un altre en l'aplicació de tècniques 
específiques per a la realització dels mateixos. Descrivim els equips necessaris per a la realització 
d'aquests treballs, la protecció de la vertical de la zona de treball i altres mesures de prevenció i 
protecció davant riscos específics. 
Equip de treball o d'accés 
És el que serveix per accedir de forma segura al lloc de treball, posicionar-se i abandonar un cop 
finalitzat el treball. Consta d'un davallador autoblocant, bloquejador d'ascens, diversos connectors amb 
assegurança, una corda semiestàtica de suspensió de longitud variable, un arnès de suspensió i un cap 
d'ancoratge doble. 
Cordes 
Les cordes homologades per treballs verticals han de complir amb la norma UNE-EN-1891. El material 
normalment utilitzat és la fibra de niló, del tipus poliamida; segons el tipus de trenat existeixen les cordes 
semiestàtica pensades per a suportar esforços constants com són el pes de persones i que presenten una 
elongació entre el 1,5 i el 3% davant un esforç puntual i les cordes dinàmiques que presenten unes bones 
prestacions davant d'un impacte ja que la seva elongació en aquests casos oscil.la entre el 5 i el 10% de 
la longitud de la corda. 
El coeficient de seguretat ha de ser de 10. 
La durada i resistència de les cordes està relacionada amb una sèrie de mesures de prevenció que cal 
tenir en compte: 
Preservar del contacte amb l'aigua ja que redueix la seva resistència fins a un 10%. 
Limitar la utilització d'una corda a un temps determinat tenint en compte que a partir de la data de 
fabricació la resistència de les cordes disminueix progressivament en funció de l'ús que se li dóna. Totes 
les cordes han de portar una fitxa o fullet amb les seves característiques. 
Evitar l'exposició als raigs solars. 
Mantenir netes de fang, morter, etc. En cas d'haver de netejar utilitzar un detergent neutre. 
Preservar la corda dels efectes abrasius derivats del frec amb elements que sobresurten respecte a la 
vertical de la línia de treball. 
Utilitzar cordes degudament certificades. 
Utilitzar cordes de 10 mm. de diàmetre com a mínim. 
Totes les cordes han de portar, en un dels seus extrems, una etiqueta que indiqui la càrrega màxima, el 
temps d'emmagatzematge, les condicions d'ús, el temps d'exposició a la intempèrie, etc. 
Existeixen a més unes cordes anomenades cordinos i que es caracteritzen per tenir un diàmetre de 8 mm 
o inferior. Serveixen per suspendre eines o maquinària, o per assegurar petits objectes.

Connectors 
Són petites peces en forma d'anells de metall, amb obertura, que s'utilitzen per a la connexió d'elements 
de l'equip vertical. Existeixen dos tipus principals: els mosquetons i els Maillons. 
Els mosquetons són anells de metall amb un sistema d'obertura de tancament automàtic en forma de 
pestanya. Serveixen de nexe d'unió entre la persona i els materials o entre els diferents accessoris. Hi ha 
mosquetons sense segur i amb assegurança. 
Els mosquetons sense assegurança estan formats per una peça en forma de C i una pestanya que en 
pressionar-permet la seva obertura. Poden obrir-se de forma accidental pel que no s'han d'usar per a 
treballs verticals i només es poden emprar per a maniobres auxiliars com connectar eines. 
Els mosquetons amb assegurança porten un sistema de tancament que necessita dos moviments en 
diferents direccions per obrir-los. Els dos més coneguts són els mosquetons amb assegurança de rosca la 
pestanya conté un cilindre de metall superposat que avança mitjançant una rosca fins que cobreix el 
punt d'obertura, i els mosquetons amb assegurança de moll que disposen d'un sistema que necessita 
que es tiri cap enrere al mateix temps que es gira uns 30 º. En ambdós casos és gairebé impossible que 
s'obri d'una forma accidental. El material més adequat és l'acer. Veure fig. 1. 
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Figura 1 Tipus de mosquetons 

En la utilització s'ha d'evitar que suporti càrregues sobre el braç de tancament de forma permanent. 
Veure en la figura 2 un cas en què el mosquetó està en una posició incorrecta. 

Figura 2 Posició incorrecta de mosquetó 

En general, tots els connectors han d'estar lliures de vores esmolades o rugosos que puguin tallar, 
desgastar per fricció o danyar de qualsevol altra forma les cordes, o produir ferides a l'operari. 

Els Maillons són anells de metall l'obertura o tancament s'aconsegueix mitjançant el roscat i desenroscant 
sobre el cèrcol metàl.lic. Es diferencien dels mosquetons perquè no tenen frontisses i el seu mecanisme 
d'obertura és molt més lent. S'utilitzen en unions d'elements que no necessiten connectar-se i 
desconnectar freqüentment. Veure en la figura 3 diferents tipus de Maillons. 
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Figura 3 Tipus de Maillons 

Arnesos 
Els arnesos són dispositius de prensió del cos destinats a parar les caigudes. 
L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajustament i d'enganxament i altres 
elements, disposats i ajustats de manera adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant 
una caiguda i després de l'aturada d'aquesta. 
Els arnesos han d'estar dissenyats de manera que no pressionin, limitant la circulació sanguínia, subjectin 
la regió lumbar i no exerceixin fortes pressions sobre l'os ilíac. 
En general han de complir amb les normes UNE-EN 361:2002 i UNE-EN-358: 1999 

Cap d'ancoratge 
S'utilitza un cap d'ancoratge doble unit a l'ancoratge de la cintura de l'arnès. Veure fig. 4 

Figura 4 El cap d'ancoratge i els seus elements 

El cap d'ancoratge doble connecta l'arnès amb els aparells d'ascens, descens o directament a una 
estructura. Veure fig. 5.  
En general han de complir la norma UNE-EN-354: 2002. 
Els elements que el componen són: 

a) Una banda o una corda de fibres sintètiques
b) Un connector que uneix el cap a l'arnès
c) Dos connectors, un a cada extrem del cap per unió a aparells de progressió i / o estructura
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Figura 5 Forma de connexió de caps d'ancoratge en progressions horitzontals oa través d'estructures 

 
 

Aparells de progressió 
Són els dispositius que serveixen per realitzar les maniobres sobre les cordes i progressar en qualsevol 
direcció. Hi ha aparells per ascendir (bloquejadors) i aparells per baixar (davallador), tots ells necessiten 
la manipulació de l'operari per ascendir o descendir, bloquejant automàticament en cas de deixar 
d'actuar, evitant d'aquesta forma un descens incontrolat. Veure fig. 6 i fig. 7. 

 
 
 

 
Figura 6 davallador autoblocant 
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Figura 7 Funcionament de l'assegurança autoblocant 

Cadira 
La cadira és un element auxiliar recomanable en casos de treballs de més durada ja que millora el 
confort de l'operació, del tot necessari. No constitueix "per se" un element de seguretat per la qual cosa 
s'han d'utilitzar igualment la resta d'elements de suport del treballador, així doncs s'han de connectar 
directament o mosquetó que uneix el davallador a l'arnès de la cintura, o bé al propi anell del arnès. 

EPI-s auxiliars 
A més l'operari ha de portar altres EPI complementaris com són el casc, la roba de treball, els guants i el 
calçat de seguretat. Segons el tipus de treball s'adaptaran cada un dels EPI indicats. 

Petate o sac de treball 
Són utilitzats per portar les eines i materials necessaris per realitzar els treballs. Bàsicament estan proveïts 
d'una nansa, dues corretges i un punt de connexió, que serveix per ser hissat. 

Requisits normatius de l'equip de protecció contra caigudes d'alçada 
Segons l'art. 7 del RD 1407/1992 (classificació de EPI en categories) i l'annex I de la Resolució de 25 d'abril 
de 1996 (Classificació per categories dels equips de protecció individual en funció del seu procediment 
de certificació), l'equip de protecció contra caigudes d'alçada és un EPI de categoria III i ha de portar el 
marcatge «CE», una Declaració de conformitat i un Fullet informatiu, redactat com a mínim en castellà, 
on s'indiquin, entre altres, les condicions d'emmagatzematge, ús, neteja i manteniment d'aquest. 

Protecció de la vertical de la zona de treball 
La zona perimetral de la vertical d'on es vagin a realitzar els treballs s'ha de delimitar convenientment. 
Hi ha dues formes que depenen de l'envergadura del treball i del lloc on es realitzi el mateix, a saber: 
mitjançant una tanca de malla metàl lica sobre suports prefabricats, units entre si, d'almenys dos metres 
d'altura, o bé mitjançant la instal lació de una bastida de protecció a nivell de primera planta i una lona 
protectora complementada, en alguns casos, per una xarxa suspesa verticalment cobrint tota la façana 
que impedeixi que qualsevol objecte pugui assolir carrer. Veure fig. 8 i 9. 
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Figura 8 Utilització d'una xarxa de protecció suspesa amb pescants 

Figura 9 Protecció total de la façana. Parts i dimensionat 
A més, ha de senyalitzar la zona convenientment, bàsicament sobre la prohibició d'accés. La 
senyalització ha de resultar visible durant la nit, quan sigui necessari. Ha d'habilitar un pas segur per a 
vianants, si es envaeixen zones de trànsit públic. 

Altres mesures de protecció enfront de riscos específics 
Risc de caiguda de materials sobre persones i / o béns 
Les eines o altres elements de treball s'han de dur en bosses subjectes a cinturons i adequades al tipus 
d'eines a utilitzar. En cas de no poder portar subjectes al cos s'han d'utilitzar bosses auxiliars subjectes a 
una altra línia independent de les cordes de subjecció o seguretat. 
Instal lació d'una xarxa de recollida fixada a la façana i que pugui recollir qualsevol objecte caigut des 
de la zona d'intervenció. A més en les zones de pas de persones s'haurà de senyalitzar i delimitar la 
vertical de la zona de treball mitjançant tanques adequades. 
Risc de talls i ferides diverses 
Els riscos de talls i ferides s'han de prevenir utilitzant EPI adequades a cada cas, especialment, guants 
resistents a la penetració, a les punxades i als talls. 
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Risc de cremades 
L'equip de protecció individual ha d'incloure, en els casos de treballs en calent, els EPI usats en soldadura 
(petos o mandils, maniguets, polaines, etc.) 
Risc de contactes elèctrics directes i indirectes 
Aquest risc es manifesta quan es han de realitzar treballs en les proximitats de línies elèctriques aèries, 
siguin d'alta o de baixa tensió. 
Per prevenir el risc d'electrocució s'hauran d'aplicar els criteris establerts en RD 614/2001 sobre 
disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric, en 
concret segons indica l'article 4.2, tot treball en una instal.lació elèctrica, o en la seva proximitat, que 
comporti risc elèctric s'ha d'efectuar sense tensió. 
Quan no es pugui deixar sense tensió la instal lació s'han de seguir les mesures preventives indicades en 
l'Annex VA Treballs en proximitat. Disposicions generals i que indica l'Annex VB Treballs en proximitat. 
Disposicions particulars de l'esmentat RD 614/2001. Es recomana, per tal de facilitar la correcta 
interpretació i aplicació de l'esmentat Reial Decret consultar la corresponent 

Guía Técnica elaborada por el INSHT. 

Risc de fatiga 
Regular els descansos diaris i les condicions ergonòmiques del treball. L'exposició solar continuada és un 
factor de risc a controlar i, en qualsevol cas s'ha d'evitar realitzar els treballs en condicions climàtiques 
extremes. 
Recomanacions de seguretat complementàries En els treballs en que s'utilitzin sistemes anticaigudes 
s'han de seguir una sèrie de recomanacions de seguretat complementàries de les que podem destacar 
les següents: 
L'equip de protecció individual s'ha d'usar permanentment durant tot el temps que duri el treball a 
realitzar. 
S'han d'evitar desgasts en l'equip, en particular per contactes i fregaments amb arestes o superfícies 
rugoses, superfícies calentes, corrosives o susceptibles de greixar els mecanismes. 
No exposar innecessàriament els elements que componen l'equip als raigs solars o altres agents nocius, i 
prestar especial atenció en treballs de soldadura que comportin la utilització d'aquests equips de 
protecció. Senyalitzar qualsevol anomalia detectada en l'equip; en tots els casos rebutjar un equip que 
hagi suportat una caiguda. 
No utilitzar aquests equips de forma col.lectiva. 
Després de la seva utilització l'equip ha de assecar-se si s'escau, guardar-lo en un lloc a l'abric de les 
inclemències atmosfèriques, llum o altres possibles agents agressius. 
Manteniment 
Tots els elements que componen l'equip de protecció anticaigudes s'han de comprovar i verificar 
diàriament per cada operari abans d'iniciar els treballs, i rebutjar qualsevol equip o element d'aquest que 
presenti algun tipus de dany. 
Operador 
En general, l'operador haurà d'estar format i informat d'acord amb: 
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (art. 18 i 19) 
RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors d'equips 
de treball (art. 5) 
RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (art.15) 

En particular, els operadors de treballs verticals necessiten per realitzar-los de forma segura que tinguin 
una sèrie de coneixements específics consistents en: 
Tècniques d'ús de l'equip d'accés perquè aquest sigui segur, amb dues cordes una de suspensió i una 
altra de seguretat per a cada operari. 
Tecniques d'instal.lació que inclouen els elements de fixació, naturals o instal.lats 
Tècniques de progressió un cop instal.lat l'equip. 
Només les persones preparades, formades específicament i autoritzades han d'efectuar treballs verticals. 
Tots els operaris hauran de ser majors d'edat i haver passat un examen mèdic que descarti problemes de 
tipus físic o psicològic. Un cop efectuat el curset corresponent l'operador queda acreditat com a tècnic 
en treballs verticals. A més s'haurà de passar un examen mèdic cada any que contempli els següents 
aspectes i que han de ser excloents abans de realitzar el curset de capacitació: 
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Aspectes físics (problemes cardíacs, pressió arterial alta, atacs epilèptics, marejos, vertigen, trastorns de 
l'equilibri, minusvalideses en extremitats, drogodependència, alcoholisme, malalties psiquiàtriques, 
diabetis, etc.) 
Aspectes psicològics. Els aspectes psicològics d'aptitud a tenir en compte en un operari de treballs 
verticals i que poden perjudicar la correcta realització dels treballs són: 

a) Dificultats de comprensió (inherents o idiomàtiques)
b) Sentit comú poc desenvolupat
c) Capacitat lenta de reacció
d) Inadequada transmissió normativa procediment
e) Valoració de riscos deficient

1. JUSTIFICACIÓ DE L’US
A l'hora d'utilitzar tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes (és a dir, bastides 
de selló) és molt importància tenir en compte que conforme estableix l'annex II, apt 4.1.3. RD 
1215/97, en la nova redacció donada per RD 2177/2004 de 12 de novembre, aquesta 
utilització s'ha de limitar a aquelles circumstàncies en les quals l'avaluació del risc indiqui que 
en aquestes condicions el treball pot executar de manera segura i en les que a més no està 
justificada la utilització d'un altre equip de treball més segur. Respecte a això és igualment 
molt important tenir en compte que estableix l', Annex II, apartat 4.1.1. RD 1215/97 (a la nova 
redacció), quant a l'elecció dels equips de treball que puguin resultar més apropiats per 
garantir i mantenir unes condicions de treball segures, i això és que: 
- En cap cas l'elecció podrà subordinar-se a criteris econòmics 
- S'ha de donar prioritat a les mesures de protecció col � lectiva enfront de les de protecció 
individual 
Finalment, quan s'utilitzin aquestes tècniques, considerant la avaluació del risc i especialment 
les exigències de caràcter ergonòmic i la durada dels treballs, l'empresari està obligat a 
facilitar als treballadors un seient proveït dels accessoris apropiats i això de conformitat amb 
el que estableix en l'annex II, apartat 4.1.3, paràgraf 2 del RD 1215/97, en la nova redacció 
donada per RD 2177/2004 de 12 de novembre. 
2. COMPROBACIONS PREVIES A L’ US
D'acord amb el que preveu l'article 237 de la OL de 28/8/70, abans de cada ocupació, i en 
aquells casos en què s'hagin de utilitzar sellons suspesos de parts sòlides, s'ha de posar 
especial cura a comprovar la subjecció del pescant i de la politja així com la resistència i el 
perfecte estat dels trets. 
3. CONDICIONSS DE L’EQUIP DE TREBALL
Respecte d'això, i d'una banda, l'annex II, aptado 4.4.1. b) del RD 1215/97, en la redacció 
donada pel RD 2177/2004 de 12 de novembre, estableix, com a condició per a la utilització 
de aquestes tècniques d'accés i posicionament, l'obligació de facilitar als treballadors uns 
arnesos adequats que els mateixos han d'utilitzar convenientment connectats a la corda de 
seguretat. A més, d'acord amb l'annex III, n º 9 del RD 773/97 (utilització d'EPI) aquest tipus de 
treballs seran dels que necessitin "Dispositius de prensió del cos i equips de protecció 
anticaigudes (arnesos de seguretat, cinturons anticaigudes, equips diversos anticaigudes, i 
equips amb fre "Absorbent d'energia cinètica") ".  
Per la seva banda, i en relació amb el mateix assumpte, l'article 237 de la OL de 28/8/70 
estableix l'obligació de revisar l'estat i fàcil maneig tant del cinturó com del mosquetó de 
manera que s'asseguri convenientment la subjecció del treballador. 
4. NÚMERO DE CORDES
Respecte d'això, la regla general establerta en l'annex II, apt 4.4.1.a) el RD 1215/97, en la 
redacció donada per RD 2177/2004 de 12 de novembre és la que el sistema d'accés i 
posicionament constarà com a mínim de dues cordes amb subjecció independent, una 
com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i l'altra com a mitjà 
d'emergència (corda de seguretat). 
No obstant, el apt 4.4.2. preveu a aquest regla general una excepció i és que en 
circumstàncies excepcionals, en què tenint en compte l'avaluació del risc, la utilització d'una 
segona corda faci més perillós el treball, es podrà admetre la utilització d'una sola corda, 
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sempre que es justifiquin les raons tècniques que ho motivin i es prenguin les mesures 
adequades per garantir la seguretat del treballador / res. 
5. CORDA DE TREBALL.
Pel que fa a la "corda de treball" aquesta ha d'estar equipada amb un mecanisme segur 
d'ascens i descens i ha de disposar d'un sistema de bloqueig automàtic que impedeixi la 
caiguda de l'usuari en el cas que aquest perdés el control de el seu moviment, tot això ve 
establert en l'annex II apt 4.4.1.c) del RD 1215/97 en la seva nova redacció. 
6. CORDA DE SEGURETAT.
Respecte a la "corda de seguretat", el mateix article, ja esmentat, (Annex II, apartat 4.4.1. c) 
RD 1215/97, en la nova redacció) disposa que aquesta corda ha d'estar equipada amb un 
dispositiu mòbil contra caigudes que segueixi els desplaçaments del treballador. 
7. EINES I ACCESSORIS
Conforme disposa l'annex II, apartat 4.4.1.d) del RD 1215/97, en la redacció donada per RD 
2177/2004, tant les eines com els altres accessoris que necessiti utilitzar el treballador hauran 
d'estar convenientment subjectes bé al seu arnès o al seu seient o per qualsevol altre mitjà 
que sigui adequat. 
8. CONTROL DELS TREBALLS
Els treballs que es realitzin en aquestes condicions, d'accés i posicionament mitjançant 
cordes, han de planificar amb antelació i supervisar durant la seva execució de forma 
correcta de manera que en el cas que es produís una situació d'emergència es pugui 
socórrer immediatament al treballador afectat, obligació que ve imposada en l'annex II, 
apartat 4.4.1. d) del RD 1215/97, en la nova redacció donada per RD 2177/2004 de 12 de 
novembre. 
9. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS
D'una manera més genèrica, en l'article 5 del RD 1215/97 es imposa a l'empresari l'obligació 
de garantir, en compliment del que disposen els artículos18 i 19 LPRL, que tant els 
representants dels treballadors com els propis treballadors rebin formació i informació 
adequada no només sobre els riscos derivats de la utilització dels equips sinó també sobre les 
mesures de prevenció i protecció que s'hagin d'adoptar. 
Aquesta informació, preferentment ha de ser subministrada per escrit i tenir un cert contingut 
mínim (apt 2 de l' article 5), i, a més, ser comprensible per a aquells a qui va dirigida. 
Per la seva banda i amb caràcter ja més específic, en l'annex II, apartat 4.4.1. f) del RD 1215, 
en la nova redacció, clarament s'estableix l'obligació de l'empresari d'impartir als afectats 
una formació adequada i específica en particular sobre: 
- Les tècniques per a la progressió mitjançant cordes i sobre estructures 
- Els sistemes de subjecció 
- Els sistemes antiàcids 
- Les normes sobre la cura, manteniment, i verificació de l'equip de treball i de seguretat 
- Les tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió 
- Les mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar la 
seguretat 
- Les tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada. 
10. CONDICIONS METEOROLÒGIQUES
Els treballs verticals, utilitzant tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes, 
únicament podran efectuar-se quan les condicions meteorològiques no posin en perill la 
seguretat i la salut dels treballadors 

5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
Norma HD-1000, UNE 76-502-90. 
Real Decreto 396/2006 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general 
de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE
núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 
* Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.
56, 06/03/1997) 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - 
BOE núm. 280, 22/11/1984) 

Normas complementariasdel Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 13, 
15/01/1987) 

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
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Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo.  
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 
126, 26/05/1990) 

Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 

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

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 

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

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
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Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
240, 07/10/1997) 

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 51, 
28/02/1998) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988) 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
47, 24/02/1999) 

RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
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6.4. Plantilla para realización de apertura del centro de trabajo 
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Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de represa de l’activitat -  Part A 

Dades de l’empresa

 De nova creació  Ja existent 
NIF/DNI/NIE 

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Província  Municipi  Codi postal 

Telèfon Adreça electrònica Entitat gestora o col·laboradora d’AT i MP 

Activitat econòmica de l’empresa (codi CCAE 2009) 

Dades del centre de treball 
  De nova creació    Represa de l’activitat    Canvi d’activitat    Trasllat 

Nom del centre de treball 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Província  Municipi  Codi postal 

Telèfon Activitat econòmica del centre de treball (codi CCAE 2009) 

Data d’inici de l’activitat Codi de compte de cotització a la Seguretat Social 

Nombre de treballadors/ores ocupats/ades Homes Dones Total 

Tipus de centre de treball1 Superfície construïda (m2) 

Localització del centre mòbil2 

Modalitat d’organització preventiva 

  Servei de prevenció aliè        Servei de prevenció propi       Servei de prevenció mancomunat 

  Treballadors/ores designats/ades     Assumpció per l’empresari    Cap 

Dades de producció i/o emmagatzematge del centre de treball
Maquinària o aparells instal·lats 

Potència instal·lada 
  kW      CV 

Es realitzen treballs o activitats incloses a l’annex I del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels 

serveis de prevenció (BOE de 31/01/1997)     Sí                No 

En cas afirmatiu, especifiqueu els treballs o les activitats 

Declaració 
La persona signant COMUNICA l’obertura o modificació del centre de treball que s’indica, i DECLARA de forma responsable que disposa en aquest 

centre del pla de seguretat i salut aprovat, amb la corresponent acta d’aprovació / de l’avaluació de riscos (en funció de l’opció indicada a la part B del 

formulari), que es compromet a mantenir-lo durant el temps que es mantingui el centre obert, i que és coneixedora que la inexactitud o falsedat 

d’aquesta declaració comporta, quan escaigui, la instrucció del corresponent expedient sancionador. 

D’acord amb l’article 35.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els òrgans 

tramitadors estan facultats per a verificar la conformitat de les dades contingudes en aquesta declaració responsable accedint a les fonts d’informació 

que s’escaiguin. Amb la signatura d’aquesta declaració, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització d’aquestes verificacions. 

Signatura de l'empresari o representant legal 

Lloc i data 

1. Tipus de centres de treball: oficina, taller, magatzem, obra de construcció, centre mòbil, etc. 

2. Si el centre de treball és un centre mòbil, cal especificar la seva localització.
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Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de represa de l’activitat - Part B 

Dades de l’obra de construcció 
en cas d’obra de construcció inclosa en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25/10/1997)

Número d’inscripció al REA Número d’expedient de la primera comunicació (només en el cas de modificació o esmena)

  Disposa del pla de seguretat i salut aprovat    Disposa de l’avaluació de riscos 

Tipus d’obra 

Direcció de l’obra 

Data d’inici de l’obra Durada prevista 

dels treballs a l’obra   dies 

Durada prevista dels treballs 

del contractista a l’obra      dies

Nombre màxim estimat de  

treballadors a tota l’obra 

Nombre previst de subcontractistes

dependents del contractista a l’obra 

Nombre previst de treballadors autònoms

dependents del contractista a l’obra 

Es realitzen treballs o activitats incloses a l’annex II del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció (BOE de 25/10/1997)     Sí     No 

En cas afirmatiu, especifiqueu els treballs o les activitats 

Dades del promotor de l’obra
NIF/DNI/NIE/PAS 

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Província  Municipi  Codi postal 

Dades del/de la projectista de l’obra

DNI/NIE/PAS Nom Primer cognom Segon cognom 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Província  Municipi  Codi postal 

Dades del/de la coordinador/a de seguretat i salut en fase d’elaboració del projecte
DNI/NIE/PAS Nom Primer cognom Segon cognom 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Província  Municipi  Codi postal 

Dades del/de la coordinador/a de seguretat i salut en fase d’execució del projecte
DNI/NIE/PAS Nom Primer cognom Segon cognom 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Província  Municipi  Codi postal 

Signatura de l'empresari o representant legal 

Lloc i data 

LOPD: Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que comuniquin 

obertura de centre de treball  o represa d'activitat seran incorporades al tractament Gestió d'activitats dels centres de treball del qual és responsable la 

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball  amb la finalitat de gestionar les comunicacions realitzades a l'autoritat laboral en virtut 

d'activitats desenvolupades per centres de treball, com són la comunicació d'obertura de centre de treball i l'excepció d'auditoria. Podeu exercir els 

vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de 

Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat. 
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6.5. Planos de detalle realizados a clientes 
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6.6. Planos realizados en la presentación de proyectos 

Anejo Página 317





Anejo Página 319



Anejo Página 320



Anejo Página 321



Anejo Página 322



Anejo Página 323


	PRÁCTICUM ARLA pesado.pdf
	PDF-1
	TRABAJO FINAL BUENO
	TRABAJO COMPLETO
	PDF-2
	1Consulta llicència 29-07-2013
	2DCA-lepant304
	MEMÒRIA
	IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA
	DD. DADES GENERALS
	MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
	MN. NORMATIVA APLICABLE
	PRESSUPOST
	DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	DG IN  ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	DG O   IMPLANTACIÓ
	DOCUMENTS ANNEXOS
	DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE
	MEMÒRIA
	MEMÒRIA
	IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA
	DD. DADES GENERALS
	MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
	MN. NORMATIVA APLICABLE
	PR. PRESSUPOST
	DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	DG O   IMPLANTACIÓ
	DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ
	DOCUMENTS ANNEXOS
	DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE
	DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT
	CONTINGUT DOCUMENTAL DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
	MEMÒRIA
	IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA
	DD. DADES GENERALS
	PR. PRESSUPOST
	DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	DG O   IMPLANTACIÓ
	DG O   IMPLANTACIÓ
	DOCUMENTS ANNEXOS
	DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE
	DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT

	3PAB-lepant304
	PDF 1: PROJECTE TÈCNIC
	MEMÒRIA
	IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA
	DD. DADES GENERALS
	DD 1 Identificació i objecte del projecte
	DD 2 Agents del projecte
	DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials

	MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
	MD 1 Descripció de la intervenció
	MD 2 Descripció del projecte
	MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
	MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici


	MN. NORMATIVA APLICABLE
	MN 1 Edificació
	MN 2 Altres

	PR. PRESSUPOST
	DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	DG IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	DG 0. IMPLANTACIÓ.
	DG A. DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI

	DOCUMENTS ANNEXOS
	Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
	Document acreditatiu de sol·licitud d'Informe Previ al Departament de Parcs i Jardins
	Llicència d'ocupació de la via pública per ocupació de calçada
	Protecció Civil i Prevenció en matèria d'incendis
	Documentació relativa a bens del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic
	Informe previ del Servei de Patrimoni
	Estudi cromàtic
	Avaluació del volum i les característiques dels residus
	Llicència ambiental o sectorial
	Full normalitzat “llista de requisits de les condicions d’ús”– Manual bastides
	Fotografies



	4AAB-lepant304
	DOCUMENTS ANNEXOS AL’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA
	RESULTAT INFORMATIU DE LA CONSULTA
	Documentació acreditativa de la representació per a la presentació de la llicència o comunicat
	DRPOB-01 Declaració Responsable del tècnic/a conforme disposa de la Titulació adient per a la redacció del Projecte tècnic
	DRPOB-03 Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l'Obra
	DRPOB-04 Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció d'Execució de l'obra
	DRPOB-05 Declaració Responsable del tècnic/a Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres
	DRPOB-06 Declaració Responsable del tècnic/a conforme l'obra s'adequa al règim de comunicació corresponent
	DRPOB-10 Declaració Responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l'edifici respecte les obres que pretén realitzar
	DRPOB-11 Declaració Responsable del tècnic/a autor del projecte que les obres no comporten risc per a ocupants ni per a tercers
	DRPOB-14 Declaració Responsable simultànea del sol·licitant i del tècnic/a sobre la no afectació dels elements protegits
	DRPOB-02 Declaració Responsable del tècnic/a conforme disposa de la Titulació adient per a la redacció de la Documentació Tècnica
	DRPOB-08 Declaració Responsable del tècnic/a conforme Assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció: tanques de protecció d'obra, ponts, bastides i similars
	DRPOB-09 Declacarió Responsable del tècnic/a sobre el compliment de les condicions establertes a l'Ordenança d'Usos del Paisatge Urbà
	CCPOB-01 Certificat a efectes de legalització d'obres


	5numero ite
	6JUSTIFICANT DE PAGAMENT
	7ADMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

	PDF-3
	portada reha
	PDF BUENO
	OK1.pdf
	OK2.pdf
	pl1.pdf
	pl2.pdf
	PL3.pdf
	PL4.pdf

	ok3.pdf


	PDF-4
	portada plan de seguridad
	Pla seguretat fresser 65

	PDF-5
	PDF-6
	basses 1
	BASSES 2
	BASSES 3
	BASSES 4
	Bordeta5
	Córsega6


	PDF-7
	lepanto
	lepanto 2
	Roine planta cubierta
	Aragón
	sicilia






