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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HABITATGE
15059 Correcció d’errors i errades de l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual 

es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació 
aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, 
de 19 d’octubre.

Havent observat errors i errates a l’Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es 
modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, publicada al 
BOE núm. 99, de 23 d’abril de 2009, i en el seu suplement en català, se’n fan les 
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 28, quart guió, on diu: «En edificis d’ús residencial habitatge, els envidraments 
amb vidre…», ha de dir: «En edificis d’ús residencial habitatge, els envidraments que es 
trobin a una altura de més de 6 m sobre la rasant exterior amb vidre…»

A la pàgina 30, últim guió, on diu: «…en la posició d’obertura de classe 1 o superior; no 
obstant això…», ha de dir: «…en la posició d’obertura de classe 1; no obstant això…»

A la pàgina 33, sisè guió, després de «sempre que no comparteixin portes o finestres.», 
s’ha d’afegir: «Quan sí que les comparteixin, l’índex global de reducció acústica, ponderat, 
A, RA, d’aquestes no ha de ser inferior a 30 dBA i l’índex global de reducció acústica, 
ponderat A, RA, del tancament no ha de ser inferior a 50 dBA.»

A la pàgina 34, vuitè guió, on diu: «Quan sí que les comparteixin i siguin edificis d’ús 
residencial (públic o privat) o hospitalari, l’índex global de reducció acústica, RA, d’aquestes 
no ha de ser inferior a 20 dBA i l’índex global de reducció acústica, RA, del tancament no 
ha de ser inferior a 50 dBA.», ha de dir: «Quan sí que les comparteixin i siguin edificis d’ús 
residencial (públic o privat) o hospitalari, l’índex global de reducció acústica, ponderat A, 
RA, d’aquestes no ha de ser inferior a 20 dBA i l’índex global de reducció acústica, ponderat 
A, RA, del tancament no ha de ser inferior a 50 dBA.»

A la pàgina 34, desè guió, on diu: «Quan sí que les comparteixin, l’índex global de 
reducció acústica, RA, d’aquestes no ha de ser inferior a 30 dBA i l’índex global de reducció 
acústica, RA, del tancament no ha de ser inferior a 50 dBA.», ha de dir: «Quan sí que les 
comparteixin, l’índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, d’aquestes, no ha de ser 
inferior a 30 dBA i l’índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del tancament no ha 
de ser inferior a 50 dBA.»

A la pàgina 35, setè guió, on diu: «4 A més s’ha de tenir en compte les especificacions 
dels apartats 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 i 5.1.4.», ha de dir: «4 A més s’han de tenir en compte 
les especificacions dels apartats 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 i 5.1.4.»

En la pàgina 37, sisè guió, en el punt 7, a, i, on diu: «per a la façana o paret mitgera 
d’un full o ventilada amb full interior de fàbrica o de formigó s’ha de complir:...»,ha de dir 
«per a la façana o paret mitgera d’un full o ventilada de fàbrica o de formigó s’ha de 
complir:…»

A la pàgina 39, en la taula 3.2, a la tercera fila d’elements de separació vertical Tipus 
1: Un full o dos fulls de fàbrica amb extradossat,
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On diu:

Elements de separació verticals

Tipus

Element
base(1)(2)

(Eb - Ee)

Extradossat(3)

(Tr)
(en funció dels envans)

Envans de fàbrica o 
panells prefabricats 

pesants (4)

Envans d’entramat 
autoportant

m
kg/m2

RA
dBA

∆RA
dBA

∆RA
dBA

TIPUS 1
Un full o dos fulls de fàbrica 

amb extradossat.

67 33 16(8) (10)

120 38 14(8) (10)

150 41 16(8) 13(10)

Ha de dir:

Elements de separació verticals

Tipus

Element
base(1)(2)

(Eb - Ee)

Extradossat (3)

(Tr)
(en funció dels envans)

Envans de fàbrica o 
panells prefabricats 

pesants (4)

Envans d’entramat 
autoportant

m
kg/m2

RA
dBA

∆RA
dBA

∆RA
dBA

TIPUS 1
Un full o dos fulls de 

fàbrica amb extradossat.

67 33 16(8) (10)

120 38 14(8) (10)

150(7) 41(7) 16(8) 13(10)

A la pàgina 43, a la nota (6), on diu: «1H, per a façanes o parets mitgeres d’1 full o 
façanes ventilades amb el full interior de fàbrica o de formigó, que han de complir…», ha 
de dir: «1H, per a façanes o parets mitgeres d’1 full o façanes ventilades de fàbrica o de 
formigó, que han de complir…»

A la mateixa pàgina, a la mateixa nota (6), on diu: «2H, per a façanes o parets mitgeres 
de dos fulls, que han de complir:

i. Per a les façanes pesants no ventilades amb el full interior d’entramat autoportant: …
ii. Per a les façanes o parets mitgeres ventilades o lleugeres no ventilades, amb el full 

interior d’entramat autoportant: …»

Ha de dir: «2H, per a les façanes o parets mitgeres de dos fulls, que han de complir:
i. Per a les façanes pesants no ventilades o ventilades per l’exterior del full principal 

amb el full interior d’entramat autoportant o adherit: …
ii. Per a les façanes o parets mitgeres pesants ventilades per l’interior del full principal 

o lleugeres, ventilades o no ventilades, amb el full interior d’entramat autoportant:…»

A la pàgina 44, quart i cinquè guió, on diu: «A la taula 3.4. la columna: “Part cega (1) 
100% RA dBA”, es modifica per: “Part cega (1) 100% RA,tr dBA”. - La columna: “Part cega 
(1) ≠ 100% RA dBA”, es modifica per: “Part cega (1) ≠ 100% RA,tr dBA”.»,

Ha de dir: «En la taula 3.4. la columna: “Part cega (1) 100% RA dBA”, es modifica per: 
“Part cega 100% RA,tr dBA”. - La columna: “Part cega (1) ≠ 100% RA dBA”, es modifica per: 
“Part cega ≠ 100% RA,tr dBA”.»
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