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A.1. Àmbit general

Llei d'Ordenació de l'Edificació.

Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Llei 53/2002,(BOE 31/12/02) de mesures fiscals, 

administratives i d'Ordre Social, de Jefatura de l'Estado, art. 105

Codi Tècnic de l'Edificació

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les correccions d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Normes per la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació

D 462/71 (BOE: 24/3/71) modificat per Reial Decret 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normes sobre el llibre d'Ordres i assistències en obres d'edificació

O.  9/6/71  (BOE:  17/6/71)  correcció  d'errors  (BOE:  6/7/71)  modificada  por  la  Ord. 

14/6/71(BOE: 24/7/91)

Llibre d'Ordres i visites

D 461/1997, de 11 de març

Certificat final de direcció d'obres

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
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A.2. Requisits bàsics de qualitat
A.2.1. Requisits bàsics de funcionalitat

A.2.1.1. Accessibilitat

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Condicions  bàsiques  d'accessibilitat  i  no  discriminacions  de  les  persones  amb 

discapacitat per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)

CTE DB SU-1 Seguretat en front al riscos de caigudes

Reial Decret 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació ” BOE 28/03/2006 modificat per Reial 

Decret 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

A.2.1.2. Telecomunicacions

Infraestructures comunes en els edificis per l'accés als serveis de telecomunicació

Reial  Decret  Llei  1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98),  modificació Llei  10/2005 (BOE 

15/06/2005)

Modificació de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei 1/98 en la modificació de la Llei 

d'Ordenació de l'Edificació

Llei 38/1999 (BOE 6/11/99)

A.2.2. Requisits bàsics de seguretat
A.2.2.1. Seguretat estructural

CTE DB SE Seguretat Estructural

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat
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SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei

Reial Decret 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”  BOE 28/03/2006 modificat  per Reial 

Decret 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

A.2.2.2. Seguretat en cas d'incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correccions de errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Condicionants  urbanístics  i  de  protecció  contra  incendis  en  els  edificis 

complementaris a l’NBE-CPI-91

Decret 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 

les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc

Reial Decret 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI)

Reial Decret 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

A.2.2.3. Seguretat d'utilització

CTE DB SU Seguretat d'Utilització

SU-1 Seguretat en front al risc de caigudes

SU-2 Seguretat en front al risc de impactes o d'atrapament.

SU-3 Seguretat en front al risc de “aprisionamentos”.

SU-5 Seguretat en front al risc causat per situacions d'alta ocupació.

SU-6 Seguretat en front en front al risc d'afogament.

SU-7 Seguretat en front al risc causat per vehicles en moviment.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva correcció d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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A.2.3. Requisits bàsics d'habitabilitat
A.2.3.1. Estalvi d'energia.

CTE DB HE estalvi d'Energia.

HE-1 Limitació de la demanda energètica.

HE-2 Rendiment de las Instal·lacions Tèrmiques (RITE)

HE-3 Eficiència energètica de las instal·lacions de il·luminació.

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima de energia elèctrica.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat por Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva correcció d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)

Procediment Bàsic per la certificació energètica dels edificis de nova construcció

Reial Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)

A.2.3.2. Salubritat

CTE DB HS Salubritat

HS 1 Protecció en front de la humitat.

HS 2 Recollida i evacuació de residus.

HS 3 Qualitat de l'aire interior.

HS 4 Subministre d'aigua.

HS 5 Evacuació d'aigües.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i la correcció errors (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008)

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
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A.2.3.3. Protecció en front del soroll

CTE DB HR Protecció en front del soroll.

Reial Decret 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

i Reial Decret 1675/2008(BOE 18/10/2008)

Zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques

Reial Decret 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

NBE-CA-88 condicions acústiques en els edificis (NO APLICABLE)

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, s'ha pogut aplicar com a alternativa al DB HR fins el 24/04/2009

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Llei del soroll

Llei 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
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A.3. Sistemes estructurals

CTE DB SE Seguretat Estructural

SE 1 Resistència i estabilitat

SE 2 Aptitud per el servei.

SE AE Accions en la edificació.

SE C Fonamentacions.

SE A Acer

SE M Fusta

SE F Fàbrica

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les correccions d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistent. Part general i edificació

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d'edificació sobre accions en l'edificació en les 

obres de rehabilitació estructural de forjats d'edificis d'habitatges.

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EHE-08 Instrucció de formigó estructural

Reial  Decret  1247/2008  ,  de  18  de  juliol  (BOE  22/08/2008)  en  vigor  per  projectes 

encarregats a partir de l’1/12/2008

EFHE  Instrucció  pel  projecte  i  l'execució  de  forjats  unidireccionals  de  formigó 

estructural realitzat amb elements prefabricats

Reial Decret 642/2002 (BOE: 6/08/02)  derogada per Reial Decret 1247/2008, aplicable en 

els projectes encarregats abans de l’1/12/2008

EHE Instrucció de Formigó Estructural 

Reial  Decret  2661/98  de  11  desembre  (BOE:  13/01/99)  derogada  per  Reial  Decret 

1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de l’1/12/2008
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A.4. Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció en front de la humitat.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i la correcció de errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

A.4.1. Materials i elements de construcció.

RC-92 Instrucció per la recepció de cals en obres de rehabilitació de sòls

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instrucció per la recepció de ciments

Reial Decret 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d'errors (BOE: 11/09/2008)
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A.5. Instal·lacions
A.5.1. Instal·lacions de protecció contra incendis

Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI)

Reial Decret 1942/93 (BOE 14/12/93)

A.5.2. Instal·lacions de parallamps.

CTE DB SU-8 Seguretat en front al risc causat per acció d'un llamp.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i la correcció de errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

A.5.3. Instal·lacions d'electricitat

Reglament  electrotècnic  per  baixa  tensió  (REBT).  Instruccions  Tècniques 

Complementaries

Reial Decret 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima de energia elèctrica

Reial Decret 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Fecsa - Endesa Normes Tècniques particulars relatives a las instal·lacions de xarxa i 

a les instal·lacions d'enllaç.

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment  administratiu  per  a  l’aplicació  del  Reglament  Electrotècnic  de Baixa 

Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment  administratiu  per  a  l’aplicació  del  reglament  electrotècnic  de  baixa 

tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de Setembre



Annex A Pàg. 11

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de Maig

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions 

a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglament  sobre  condiciones  tècniques  i  garanties  de  seguretat  en  centrals 

elèctriques i centres de transformació

Reial Decret 3275/82 (BOE: 1/12/82) correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglament  de condicions tècniques i  garanties de seguretat  en línies elèctriques 

d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, ITC-LAT 01 a 09

Reial Decret 223/2008 (BOE: 19/3/2008)

Reglament de línies aèries de alta tensió

D 3151/1968

Activitats  de  transport,  distribució,  comercialització,  subministre  i  procediments 

d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica

Reial Decret 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

A.5.4. Instal·lacions d'il·luminació.

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de las instal·lacions d'il·luminació.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les correccions d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB SU-1 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada



Pàg. 12 Annex A

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i las correccions de errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

A.5.5. Instal·lacions d'ascensors

Disposicions  d'aplicació  de  la  Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell, 

95/16/CE, sobre ascensors

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

Aplicació del Reial Decret 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del 

Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors

O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99) correcció de errors (DOGC: 05/08/99)

Reglament d'aparells elevadors

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66) correcció de errors (BOE: 20/9/66) modificacions (BOE: 28/11/73; 

12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Aclaracions de diferents articles del reglament d'aparells elevadors

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

Reglament d'aparells d'elevació i la seva manutenció

Instruccions Tècniques Complementaries

(Derogat per Reial Decret 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)

Reial  Decret  2291/85  (BOE:  11/12/85)  regulació  de  la  aplicació  (DOGC:  19/1/87) 

modificacions (DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1  Instrucció  Tècnica  Complementaria  referida  a  ascensors 

electromecànics.

(Derogada por Reial Decret 1314/1997 tret els articles que remeten als articles vigents del 

reglamento anteriorment mencionat).

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)
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Prescripcions Tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM-1 i aprovació de descripcions 

tècniques derogades per Reial Decret 1314/1997 tret dels articles que remeten als 

articles vigents del reglament anteriorment mencionat.

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condicions  tècniques  mínimes exigibles  als  ascensors  i  normes per  realitzar  les 

inspeccions periòdiques

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

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

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

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

inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

S'autoritza la instal·lació d'ascensors sense habitació de màquines

Resolució 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d'errors (BOE: 23/5/97)

S'autoritza la instal·lació d'ascensors amb màquines en fosa

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripcions per l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existents

Reial Decret 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

A.5.6. Instal·lacions de fontaneria.

CTE DB HS 4 Subministre d'aigua

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les correccions de errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 
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1371/2007 (BOE 23/10/2007) i las correccions d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Criteris sanitaris de l'aigua de consum humà

Reial Decret 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Condicions higiènico-sanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi.

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

Criteris higiènico-sanitàries per la prevenció i control de la legionel·losi.

Reial Decret 865/2003 (BOE 18/07/2003)

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Mesures  de  foment  per  a  l’estalvi  d’aigua  en  determinats  edificis  i  habitatges 

(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, 

així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 

Catalunya)

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Regulació dels comptadors d'aigua freda

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

A.5.7. Instal·lacions d'evacuació.

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigua.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i las correccions de errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

A.5.8. Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 
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1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les correccions d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

A.5.9. Instal·lacions de ventilació.

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les correccions d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

A.5.10. Instal·lacions de telecomunicacions.

Infraestructures comunes en els edificis per l'accés als serveis de telecomunicació

Reial  Decret  Llei  1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98),  modificació Llei  10/2005 (BOE 

15/06/2005)

Modificació de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei 1/98 en la modificació de la Llei 

de Ordenació de l'Edificació

Llei 38/1999 (BOE 6/11/99)

Reglament  regulador  de  les  infraestructures  comunes  de  telecomunicacions  per 

l'accés  als  serveis  de  telecomunicació  en  l'interior  dels  edificis  i  de  l'activitat 

d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.

(deroga el Reial Decret. 279/1999, BOE: 9/03/99; d'aplicació a Catalunya en quan al servei 

de telefonia bàsica). Reial Decret 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Ordre CTE/1296/2003, per la que es desenvolupen els reglaments reguladors de les 

infraestructures  comunes  de  telecomunicacions  per  l'accés  als  serveis  de 

telecomunicació  en  l'interior  dels  edificis  i  de  l'activitat  d'instal·lació  d'equips  i 

sistemes de telecomunicacions, aprovat pel reial decret 401/2003.

Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27.06.2003)

Procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el 

procés de la seva adequació para la recepció de TDT i es modifiquen determinants 

aspectes  administratius  i  tècnics  de  las  infraestructures  comunes  de 
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telecomunicació en l'interior dels edificis

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per 

a l’accés al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma  tècnica  de  les  infraestructures  comunes  dels  edificis  per  a  la  captació, 

adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades 

associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

D. 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

A.5.11. Instal·lacions tèrmiques.

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

Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per Reial Decret 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les correccions d'errors (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis

Reial Decret 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les correccions de errors (BOE 28/2/2008)

Entrada en vigor el 29/2/2008.

Procediment  d’actuació de les empreses  instal·ladors-mantenidors de les  entitats 

d’inspecció  i  control  i  dels  titulars  en  les  instal·lacions  regulades  pel  reglament 

d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i  les seves instruccions tècniques 

complementaries.

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Requisits mínims de rendiment de les calderes

Reial Decret 275/1995
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Aplicació de la Directiva 97/23/CE relativa als equips de pressió i que modifica el Reial 

Decret 1244/1979 que va aprovar el reglament d'aparells a pressió.

(deroga el Reial Decret 1244/79 en los aspectes referents al disseny, fabricació i avaluació 

de conformitat)

Reial Decret 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglament d'aparells a pressió. Instruccions tècniques complementaries

(en vigor para los equips exclosos o no contemplats en el Reial Decret 769/99)

Reial Decret 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errors (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 

12/3/82)

A.5.12. Instal·lacions de combustibles.
A.5.12.1. Gas natural i GLP

Reglament tècnic de distribució i  utilització de combustibles gasosos i  les seves 

instruccions tècniques complementaries

Reial Decret 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglament general del servei públic de gasos combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75;  20/2/84) quedarà derogat  en tot 

aquell que contradigui o s'oposi al que es disposa en el “Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries”, 

aprovat per Reial Decret 919/2006

Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i instruccions

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allòa 

que contradiga o se oposi  al  que es disposa en el  “Reglamento tècnic  de distribució  i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries”, 

aprovat per Reial Decret 919/2006.

A.5.12.2. Gasoil



Pàg. 18 Annex A

Instrucció Tècnica Complementaria MI-IP-03 "Instal·lacions Petrolíferes per ús propi"

Reial Decret 1523/99 (BOE: 22/10/99)
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A.6. Control de Qualitat

Disposicions per la lliure circulació dels productes de construcció

Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, 

modificat per Reial Decret 1329/1995.

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 

les seves propietats de reacció i de resistència en front de del foc

Reial Decret 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en l'edificació

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errors (DOGC: 24/2/89) desenvolupament (DOGC: 

24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 

a l'autorització administrativa relativa als forjats i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris  d’utilització  en  l’obra  pública  de  determinats  productes  utilitzats  en 

l’edificació.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorització d'ús de sistemes de forjats o estructures per pisos i cobertes

Reial Decret 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autorització administrativa pels fabricants de sistemes de forjats per pisos i cobertes 

i d'elements resistents components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desenvolupament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)
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A.7. Residus d'obra i enderrocs.

Regulador de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició

Reial Decret 105/2008, a 1 de Febrer (BOE: 13/02/2008)

Residus

Llei 6/93, de 15 Juliol , modificada por la Llei 15/2003, de 13 de Juny i per la Llei 16/2003, de 

13 de Juny.

Operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus

O. MAM/304/2002 ,de 8 Febrer

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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