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6. Justificació del DB HS “Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte”. 

7. Justificació del CTE HR. Protecció enfront al soroll. 

8. Justificació del CTE HE 1. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de Limitació de la 
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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
DG  Dades generals  
 

1. Identificació i agents del projecte 

Projecte: Projecte Bàsic d’una nau industrial entre mitgeres en dues parcel·les 

Tipus d’intervenció: Obra de nova construcció 

Emplaçament: Polígon Industrial Valldegata Ponent, parc. A2 i A3.  

Municipi: Arenys de Mar (08350) de la comarca de Maresme  

Promotor: Ajuntament d’Arenys de mar 

Adreça: Riera Bisbe Pol, 8; 08350 Barcelona 

Arquitecte: Nom: Enric Castelló Vives 

Arquitecte municipal 

Telèfon: 93.795.99.05 

 

2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 

Estudi topogràfic: Es farà amb l’executiu  

Estudi geotècnic: Es farà amb l’executiu 

Projecte de telecomunicacions: No es necessari la seva realització 

Projecte d’instal·lacions elèctriques: No es necessari la seva realització 

Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques: No es necessari la seva realització 

Certificació energètica: Es farà amb l’executiu 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

                   

 

MD  Memòria descriptiva  

MD 1. Objecte del projecte 

Es tracta del projecte de nova construcció d’una nau entre mitgeres amb ús de magatzem, al Polígon Industrial 
Valldegata Ponent, parcel·les A2 i A3, del municipi d’Arenys de Mar (08350), comarca del Maresme, per a l’Ajuntament 
d’Arenys de mar 

 

MD 2. Antecedents  

MD 2.1  Requisits normatius  

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla General d’Ordenació Municipal de l’any 2013 i el 
Projecte de Reparcel·lació de 2010. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació 
d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 
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Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació. 

 

MD 2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

El municipi, ubicat a la comarca del Maresme, té una alçada topogràfica de 0 m sobre el nivell del mar. 

Es tracta d’un solar en sol industrial, lliure d’edificació existent i de geometria rectangular.  

El solar doble (A2+A3) segons aixecament topogràfic del Projecte d’Urbanització té una superfície de 912 m², amb 
orientació oest-est, una amplada de 12+12=24m i una fondària de 38m dels que són edificables 30m. Aquestes dades 
corresponen a les dues parcel·les.  

Pel que fa referència a la topografia del terreny es pot considerar pràcticament planera, ja que anteriorment s’ha de 
realitzar l’excavació per adequar el carrer posterior de 10 m d’amplada.  

 

MD 3. Descripció del projecte  

MD 3.1 Descripció general  

Es projecta un edifici industrial entre mitgeres amb façanes a carrer principal i posterior, format per una planta baixa i 
planta altell, amb cobertes inclinades a dues aigües. 

Les parcel·les, que segons les dades extretes del cadastre municipal, te les següents característiques físiques.  
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MD 3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística 

  

Planejament: Pla General d’Ordenació Municipal d’Arenys de Mar de l’any 2013 i  

 Projecte de Reparcel·lació de 2010. 

Zonificació:          Zona A. Industria en filera en parcel·la de 456 m² (Amplada 12m x Fondària 38 m) 

 

 

 
 
 
 

Planejament Projecte 

   Par. A2 Par. A3 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

 

Ordenació Alineació a vial Alineació a vial Alineació a vial 

Parcel·la mínima 456 m² 456 m² 456 m² 

Façana mínima 12,00 ml 12,00 ml 12,00 ml 

Nombre de plantes PB+P1  PB+P1  PB+P1 

Ocupació  360 m
2
 360 m² → 100 %  360 m² → 100 % 

Alçada edificació (fins punt alt 

carener coberta) 
10,50 ml 10,50 ml 10,50 ml 

Separacions a carrer 8,00 m  8,00 m 8,00 m 
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MD 3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies  

 
A continuació es fa una descripció de les principals característiques de l’ús que se li dona a aquest edifici. 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 

El programa preveu construir una nau amb ús de magatzem en planta baixa i planta altell. 

La planta altell compartirà l’ús de magatzem amb uns vestidors, unes oficines i una sala polivalent/menjador 

L'accés es situa en planta baixa i en façana est directament a través d'un pati d'accés. Des de la planta baixa es pot 
accedir a l’altell mitjançant una escala de formigó, i les mercaderies mitjançant un muntacàrregues. 

Amb aquestes premisses assenyalades, es projecten dues naus-magatzem amb les següents distribucions: 

 *  PLANTA BAIXA: Planta completament diàfana.   

 *  PLANTA ALTELL:  Planta diàfana, amb una zona de vestidors, oficines i sala polivalent/menjador-office. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SOL.LUCIÓ ADOPTADA. 

 

*   COMPLIMENT DE PARÀMETRES URBANÍSTICS. 

Per l'assenyalat en el apartat d'ordenances aplicables es compleix totes les mesures reguladores vigents. S’han 
exhaurit les possibilitats urbanístiques per tal d’assolir la màxima edificació.  

 

*   CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS. 

Els criteris compositius que s'han seguit, no són altres que els de formalitzar una nau-magatzem, funcionalment dividit 
en dues plantes, baixa i altell. Resultant unes plantes diàfanes per tal d’aconseguir la màxima capacitat per poder 
optimitzar l’espai disponible. 

En la composició de façana s’han utilitzat els panells prefabricats de la casa Pujol. La resta de tancaments són mitgers i 
es resolen amb bloc de formigó i/o panells prefabricats de formigó. 

 

*   CRITERIS CONSTRUCTIUS I D'INSTAL·LACIONS. 

Constructivament la nau-magatzem es formalitza amb estructura a base de pilars de formigó prefabricats i forjats de 
plaques alveolars . 

Els fonaments seran a base de sabates corregudes sota pilars, arriostrades perimetralment les dues parcel·les.  

Les instal·lacions aniran en canonada vista i seran les mínimes (llum, aigua i gas). La xarxa elèctrica consistirà en 
l’enllumenat i preses de corrent  usuals per a l’ús de magatzem indicat. 

Els col·lectors en la seva majoria aniran soterrats fins l'enllaç amb l’arqueta sifònica exterior, essent conduïdes a la 
xarxa de clavegueram en carrer inferior.  
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Relació de superfícies 

 

Superfícies Útils i Construïdes per Planta:  

Nau A2 i  A3 
Superfícies útils interiors  

[m
2] 

Superfície útil exterior 

[m
2] 

Superfícies Construïdes  

[m
2] 

Planta Baixa  703,89 191,00 720,00 

Diàfana  703,89   

Pati exterior  191,00  

Planta Altell 569,03  588,00 

Diàfana 429,58   

Vestidors 71,01   

Sala polivalent/Menjador 43,00   

   Oficines 25,44 

 

 
 

Superfície total construïda   1.308,00 

 
 

   

3.3.3 Pressupost d’Execució Material. 

 

El pressupost d'execució material estimat per a la construcció de la nau-magatzem entre mitgeres es calcula en base al 
Butlletí oficial de la construcció d’octubre de 2017: Sup. 1.308 m2 x 218,50 €/m2  
 

DOS CENTS VUITANTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS. 
 

--------------------------------------------------------- # 285.798,00 € # ----------------------------------------------------------- 
 

PEM: 285.798,00 € 

PEC (PEM x 1,19): 340.099,62 € 

Import de licitació (PEC x 1,21 iva):  411.502,54 € 

 

   

Arenys de Mar, OCTUBRE  de 2017 

L’ARQUITECTE 

ENRIC CASTELLÓ VIVES 
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MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici  

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta la resta de 
normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves 
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

 
- Funcionalitat    � Accessibilitat 
   
- Seguretat        � Estructural 
  � en cas d’Incendi 
  � d’Utilització 
 
- Habitabilitat     � Salubritat 
  � Protecció contra el soroll 
  � Estalvi d’energia  
  � Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori 

de l’edifici. 

En l’apartat MD 3.5 es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics. 

 

MD 4.1 Accessibilitat. Prestacions  

El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen la Llei 18/2007 del Dret de 
l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de manera que es 
satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. 

L’edifici disposa d’un itinerari practicable que el comunica amb la via pública. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D. 135/1995, on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari. 

 
MD 4.2 Seguretat Estructural 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques SE1: 
Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen a l’apartat MD 
5.2 i 5.3. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de 
l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual 
d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

Veure fitxa de “DB. SC-E Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic”, als annexos de la memòria. 

Veure fitxa de Justificació de la “Norma de Construcció Sismoresistent. NCSE-02”, als annexos de la memòria. 

 
MD 4.3 Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions  

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències del Reglament de 
seguretat contra incendis en establiments industrials (RD 2267/2004, de 3 de desembre). 

A més, també li és d’aplicació el CTE, Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI, aquestes exigències es 
satisfan adoptant solucions tècniques basades en aquest DB. 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI (CTE) 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per 
exigències bàsiques SI:  
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SI 1 Propagació interior  

Segons el RD 2267/2004, l’article 3 “Compatibilitat Reglamentària”, en un edifici on no hi hagin altres usos és 
d’aplicació aquest RD 2267/2004, no havent de complir el CTE. 

“ Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que 

sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación (CTE) “Seguridad en caso de incendio” (SI), o una normativa 

equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha 

normativa”. 

SI 2 Propagació exterior 

-  La façana de l’edifici garanteix les franges EI 120; i d’1m d’amplada en la trobada amb les parets i forjats que 
compartiran sectors d’incendi. 

SI 3 Evacuació 

-  La nau disposarà d’una sortida a un espai segur. 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

-  Les instal·lacions de protecció contra incendis es formalitzaran en el moment de donar alta una activitat a la nau, no 
obstant es deixa una instal·lació bàsica amb extintors d’eficàcia 21A-113B i boques d’incendi DN 25 mm.  

SI 5 Intervenció de bombers  

-  Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 15 m, no ha de complir l’exigència SI 5 Intervenció de 
bombers segons la secció SI 5 del DB SI. Tanmateix, per donar compliment al D 241/94 vigent a Catalunya, la nau te 
façana accessible per als bombers a través del carrer d’intervenció. 

-  En la façana accessible es troba la sortida d’evacuació de la nau, a planta baixa amb unes obertures i a planta altell 
amb finestres que permeten l’accés als bombers en cas d’incendi de dimensions ≥ 0,80 x 1,20 m i ampit ≤ 1,20 m. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà la indicada al RD 2267/2004. 

 

Justificació del RD 2267/2004. Naus industrials. 

Classificació del tipus d’establiment Tipus B (totalitat edifici destinat a nau amb 
edificis costaners a menys de 3m) 

Nivell de risc intrínsec Baix al tractar-se de nau magatzem; no obstant 
es pren com a base el nivell MIG (5). 

Màxima superfície construïda admissible    2.500 m² 

Estabilitat del foc d’elements portants estructurals   R90 (EF-90) 

Estabilitat del foc d’elements per a estructura principal de 
cobertes lleugeres i els seus suports en plantes sobre rasant,  
no previstes per a ser utilitzades a la evacuació dels ocupants R30 (EF-30) 
Evacuació de l’edifici Ocupació  Parcel·la A2 i A3 Pb ús magatzem a raó de 40 m²/pax = 18 pax 

        P1 ús magatzem a raó de 40 m²/pax = 11 pax 

        P1 ús vestidors a raó de 3 m²/pax = 23 pax 

 

     Alçada d’evacuació   5,30 m 

   Sortides d’emergència   4 

   Amplada de sortides i passadissos  ≥ 0,80 m 

   Amplada de portes   ≥ 1,20 m 
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   Escales   NO protegida 

Senyalització Sortides d’emergència, recorreguts i elements de protecció 
manual 

Ventilació i eliminació de fums i gasos 
de la combustió en edificis industrials Es preveu la instal·lació de diferents finestres a les façanes i 

també dos aspirafums de 540 m³/h  

Requisits de les instal·lacions de protecció  
contra incendis dels edificis industrials Sistema de detecció i alarma Sí. Al costat de cada sortida 

 Sistema hidrants exteriors Els existents al polígon 

 Extintors d’incendis  Si, eficàcia mínima 34A 

Boques d’incendis Sí. DN45 mm, simultaneïtat 3 i 
autonomia de 90 min. 

 Sistemes de columna seca No 

 Sistema de ruixadors   No 

 Sistema d’aigua polvoritzada No 

 Sistema d’extinció per pols No 

      

MD 4.5. Seguretat d’Utilització. Prestacions  

Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SUA del CTE per tal de 
garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització, 
DB SU, i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA i als quals es dóna 
resposta des del disseny de l’edifici:  

SUA 1 Risc de caigudes 

-  A totes les zones de l’edifici es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres 
de protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de l’alçada del desnivell que s’està protegint. Es 
considera la configuració de les escales i la neteja dels vidres transparents exteriors al ser tots ells practicables o 
fàcilment desmuntables. 

SUA 2 Impactes o enganxades 

-  A totes les zones de la nau es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells 
elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que 
es detallen a l’apartat MC 4 “Sistemes evolvent exterior, compartimentació interior i acabats”. També es considera, 
la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

SUA 3 Immobilització  

-  Els diferents banys de la nau tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

SUA 4 Il·luminació inadequada  

-  Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant interior 
com exterior i els valors es recullen a l’apartat MD 5.5.7 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”, 
prenent com a base a les zones exteriors ≥ 20 lux i a les interiors ≥ 100 lux. Pel que fa referència a l’enllumenat 
d’emergència s’instal·larà en els recorreguts d’evacuació i senyals de seguretat. 

SUA 7 Vehicles en moviment  

- Es senyalitzaran les zones destinades a càrrega i descàrrega de camions mitjançant marques vials.  
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SUA 8 Acció del llamp  

-  No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el nivell 
d’eficiència de la instal·lació, el valor d’aquest està dins dels marges on la instal·lació no és obligatòria.  

Veure fitxa justificativa del DB SUA, als annexos de la memòria. 

SUA 9 Accessibilitat  

-  La nau-magatzem disposa d’un itinerari accessible.  

 

MD 4.6 Salubritat 

L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat (que 
afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la 
qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. 

Veure fitxa del DB HS “Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic”, als annexos de 

la memòria. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 

MD 4.6.1 Protecció enfront de la humitat (HS 1) 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici 
que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: 

- zona eòlica C,  

- zona pluviomètrica III,  

- i l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15 m.  

Per al disseny de murs i terres: 

- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10
-5

 – 10
-6

 cm/s 

- el nivell freàtic no s’ha trobat al penetròmetre realitzats. 

MD 4.6.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2) 

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant porta a porta. 

Per a edificis i locals amb altres usos diferents d’habitatges es realitzarà un estudi específic depenent de l’ús.  

MD 4.6.3 Qualitat de l’aire (HS 3) 

Per a edificis i locals amb altres usos diferents d’habitatges, residus, aparcament es realitzarà complint les exigències 
bàsiques establertes al RITE. 

L’àmbit d’aplicació del RITE és a edificacions d’obra nova que disposi d’instal·lacions tèrmiques, considerant com a tals 
les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació ) i les de producció d’ACS. 

I al nostre projecte, segons el punt 4 de l’article 2, NO serà d’aplicació a les instal·lacions tèrmiques de processos 
industrials, a la part que no estigui destinada a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones. 

MD 4.6.4 Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuació d’aigües (HS-5) 

Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a l’apartat MD 5.5 “Descripció i 
requisits dels sistemes que composen l’edifici” d’aquesta Memòria i en concret els punts 5.4 i 5.5, respectivament. 
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MD 4.7 Protecció enfront del soroll 

Els recintes protegits amb altres unitats d’ús l’aïllament acústic a soroll aeri DnT, A, no serà menor que 50 dBA, per tant 
amb una façana formada per murs de panells de formigó, aquest valor es superior a aquests 50 dBA. 

Pel que fa referència a la protecció enfront al soroll de l’exterior , i prenent com a valor de partida l’índex de soroll dia, 
Ld, de 60dBA, degut a que no existeixen dades oficials, tindrà un valor d’aïllament acústic a soroll aeri DnT, A, no serà 
menor que 30 dBA, per tant amb una façana formada per murs de panells de formigó, aquest valor es superior a 
aquests 30 dBA. 

Veure fitxa de “CTE HR. Protecció enfront al soroll”, als annexos de la memòria. 

 

MD 4.8 Estalvi d’energia 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 

MD 4.8.1 Limitació del consum energètic (HE 0) 

L’edifici objecte del projecte al tractar-se d’un edifici industrial NO és d’aplicació.  

MD 4.8.2 Limitació de la demanda energètica (HE 1) 

L’edifici objecte del projecte al tractar-se d’un edifici industrial NO és d’aplicació.  

MD 4.8.3 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE2) 

L’edifici objecte del projecte al tractar-se d’un edifici industrial NO és d’aplicació.  

MD 4.8.4 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 

L’edifici objecte del projecte al tractar-se d’un edifici industrial NO és d’aplicació.  

MD 4.8.5 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 

Tenint en compte que l’edifici te demanda d’ACS, ja que el nucli de vestidors de planta altell disposarà d’aigua calenta 
es necessari cobrir la producció mitjançant una instal·lació d’energia solar. 

 

MD 4.9. Ecoeficiència  

El present projecte per a la construcció d’una nau-magatzem, NO deurà incorporar els criteris d’ecoeficiència 
obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes 
constructius i els residus, ja que l’ús de magatzem NO està inclòs dins dels usos d’aplicació. 

Als annexos s’adjunta la fitxa de Justificació del Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis”  dels requeriments que s’estableixen.  

 

MD 5 Descripció i requisits dels sistemes de l’edifici 

 

MD 5.1. Treballs previs 

En el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o retirar ni es preveu 
l’existència d’elements enterrats. El terreny NO és pla, però després del moviment de terres ha de quedar obert el 
carrer posterior amb una topografia interior absolutament plana. El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan 
situades al carrer, a la façana principal. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials. 

MD 5.2. Sustentació 

Terreny de fonamentació: 
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Segons la informació prèvia disponible no es preveuen peculiaritats en el terreny de l’emplaçament ni problemes 
derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions 
prèvies de la topografia, etc. 

La programació de l’estudi geotècnic respon a les prescripcions del DB SE-C pel cas de l’edifici projectat i el tipus de 
terreny previst, o sigui: 

• Tipus d’edifici:  C-1 

• Tipus de terreny de fonamentació:  T-1. 

Segons CTE no es necessari realitzar cap sondeig, no obstant s’ha programat un reconeixement del terreny amb 2 
assaigs de penetració dinàmica tipus SPT,  i 3 sondejos a rotació amb bateria continua, complint sobradament el DB 
SE-C per aquest tipus d’edifici i de terreny. 

La profunditat dels reconeixements oscil·la entre 2,00 a 3,00 m, valorant l’autor de l’estudi geotècnic que per sota 
d’aquesta ja no es produiran assentaments significatius per efecte de les càrregues de l’edifici i havent-se comprovat 
estar ja a un estrat resistent. 

Previsió de possibles interaccions amb edificis colindants i serveis veïns: 

Pel que fa als condicionants de les edificacions veïnes, es realitzarà amb la cura i professionalitat corresponent per tal 
de no afectar ni a edificis ni veïns colindants. 

Fonamentació: 

La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabata aïllada estant 
adequadament arriostrada. 

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de l’edifici i 
l’execució de les soleres. 

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i contenció es 
satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat MC 3.2. 

MD 5.3. Estructura 

El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent: 

• Ús principal planta altell: magatzem 

• Coberta: Coberta inclinada accessible únicament per a manteniment, Coberta amb pendent inferior a 20⁰ (G1) 

L’estructura consta de planta baixa i altell. 

L’estructura horitzontal de l’altell és amb plaques alveolars prefabricades de formigó pretesat.  

L’estructura vertical esta composada pels pilars prefabricats de formigó pretesat. 

La llum màxima entre pilars és de 5,50 m. 

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà segons els 
paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

• DB SE  Seguretat estructural 

• DB SE-AE Accions a l’edificació 

• DB SE-C Fonaments 

• DB SE-A Acer 

• DB SE-F Fàbrica 

i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la 

• EHE-08 Instrucció de formigó estructural 

i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la 
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• NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres 
establerts a: 

• DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat MD 4.4, Seguretat en cas 
d’incendi, d’aquesta memòria. 

Segons s’indica en aquest mateix apartat, al punt SI 5 Intervenció dels bombers, en aquest projecte no és necessari 
preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 

 

MD 5.4. Evolvent, compartimentació i acabats 

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes: 

Soleres: 

Es realitzarà una solera de formigó armat de 15 cm de gruix, sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix 

un grau d’impermeabilitat ≥ 1 (Ks=10
-5

 cm/s i sense presència d’aigua). Amb un grau d’impermeabilitat de 1. 

Solució constructiva = amb subbase no necessita res especial 

Murs en contacte amb el terreny: 

No hi han murs en contacte amb el terreny. 

Façanes i mitgeres: 

Les façanes i mitgeres seran de plaques prefabricades de 20 cm d’espessor i 2,40 ml d’amplada. L’acabat exterior i 
interior serà el propi de la placa.  

Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i zona 
pluviomètrica III).  

La fusteria exterior serà d’alumini i envidrament amb cambra d’aire.  

Cobertes: 

La coberta és inclinada, amb un pendent del 12%, accessible únicament per a manteniment. 

Compartimentacions interiors verticals: 

Per a les compartimentacions interiors verticals de la planta altell (parets i envans), s’ha optat per la utilització 
d’elements ceràmics que recolzen directament sobre el forjat. 

Els envans són ceràmics de maó foradat de 7 cm de gran format recolzats directament sobre el forjat. 

Compartimentacions interiors horitzontals: 

Tal i com s’ha exposat anteriorment es realitzarà un forjat intermedi per a la realització de l’altell a la part davantera i 
del darrera de la nau-magatzem. 

Elements de protecció: 

Els sistemes evolvent, compartimentació i acabats que el conformen l’edifici compliran amb les exigències definides a 
l’apartat MD 4 “Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici” de: 

HS-1 del CTE: Protecció enfront la humitat 

HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica 

HR del CTE: Protecció enfront del soroll 

SU del CTE: Seguretat d’utilització 

SI del CTE: Seguretat en cas d’incendi 
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SE del CTE: Seguretat estructural  

Acabats: 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    

-  Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals d’altell, a excepció de zona de vestidors 
que anirà amb rajola ceràmica de 20x20.  

-  Paviment en planta baixa amb acabat de formigó (pròpia solera) i en planta altell amb paviment ceràmiques de 
gres amb acabat antilliscant en zona de vestidor, la resta amb el propi formigó de la capa de compressió. 

- Fusteria exterior d’alumini amb vidre doble en formació de cambra. 

Aïllaments: 

De manera genèrica els aïllaments utilitzats seran els següents: 

- En cobertes: Compost pels panells Sandwich amb llana de roca de 80 mm. 

 

MD 5.5. Condicionament, instal·lacions i serveis 

 

MD 5.5.0 Criteris generals de les instal·lacions a l’edifici 

La parcel.la disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió terrestre i 
radiodifusió sonora)  

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 

Les instal·lacions de protecció contra incendi es portarà a terme en el moment de donar d’alta una activitat a la nau-
magatzem. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa 
d’aplicació.  

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i 
vibracions, en compliment del DB HR. 

En planta baixa, concretament en façana carrer es situen les connexions de servei d’aigua, electricitat i 
telecomunicacions, així com la centralització de comptadors divisionaris d’aigua i electricitat.  

A l’entrada de la nau-magatzem es preveu un armari per col·locar les claus de pas i quadres de comandament i control 
de l’usuari. La distribució es realitzarà vista pel que fa a instal·lació elèctrica i encastada per a l’aigua. 

MD 5.5.1 Recollida i evacuació de residus   

Es preveuen els espais necessaris per a la recollida i evacuació per tal de satisfer l’exigència bàsica HS-2.  

Com que el municipi no té  ordenança municipal de residus es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS-2 
així com les especificacions del D. 21/2006 de Criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis.  

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant porta a porta i per tant al tractar-se d’una nau-
magatzem NO es necessari fer un espai de reserva per a la recollida de les fraccions de residus, únicament  l’espai 
d’emmagatzematge immediat. 

MD 5.5.2 Subministrament d’aigua  

La instal·lació de fontaneria donarà servei a la nau-magatzem. 

El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador individual. 
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La nau-magatzem disposarà d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: rentamans, dutxa i wc. Es 
deixarà una presa d’aigua freda a nivell de planta baixa. 

El comptador s’ubica la façana carrer. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia 
subministradora i permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i 
conservació. Es garantirà la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamentacions,  en 
quant a: 

- qualitat de l’aigua 

- proteccions contra retorns 

- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

- manteniment 

- estalvi d’aigua, 

en les següents condicions: 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la 
seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a 
més de no disminuir la vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposaran de sistemes antiretorn 

S’establiran discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i les 
d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la 
instal·lació. 

Condicions mínimes  de 
subministrament   als 
punts de consum 

Cabals 
instantanis 
mínims: 

Aigua Freda i Calenta 

q ≥ 0,10l/s � rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s � aixeta aïllada 

q ≥ 0,20l/s � dutxa, abocador 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general   → P ≥ 100kPa 

Escalfadors → P ≥ 150kPa 

Pressió màxima:  Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 

Manteniment Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tindran les dimensions 
suficients  

Es garantirà l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes 

Estalvi d’aigua Es disposaran de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum individual. 

Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes d’estalvi d’aigua 

Veure fitxa de “ Documentació Tècnica d’Aigua”, als annexos de la memòria. 

 

MD 5.5.3 Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, conduint-les 
a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de taps 
hidràulics. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres reglamentacions en 
quant a ventilació, traçat, dimensionat i manteniment en les següents condicions: 
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Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels 
residus evitant-ne la retenció.  

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

 

MD 5.5.4 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 

1. Subministrament elèctric 

La instal·lació d’electricitat donarà servei a la nau-magatzem. La instal·lació s’haurà d’adaptar a les necessitats de la 
nau-magatzem una vegada se li hagi donat un ús determinat. 

El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, sense necessitat de disposar 
de centre de transformació i amb comptador divisionari centralitzat en planta baixa. 

El comptador s’ubica en un armari en la façana carrer, en zona de fàcil i lliure accés i amb un espai lliure d’1,50 m 
davant del comptador. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la 
companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la lectura, així com els treballs de manteniment i 
conservació. Es garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles inundacions. El seu comportament al foc serà E ≥ 30. 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i estabilitat necessària 
pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat.  

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en alimentació 
monofàsica i 230/400 voltis en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el 
normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis.    

Veure fitxa de “Previsió de càrregues per a subministraments en Baixa Tensió”, als annexos de la memòria. 

2. Instal·lació d’il·luminació 

Enllumenat funcional 

Pel que fa referència a l’enllumenat normal en zones de circulació, es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç 
de proporcionar una luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors.  

Enllumenat d’emergència 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència en tant en planta baixa, indicant la sortida d’emergència cap a un espai segur, 
com a la planta altell, indicant la ubicació de les escales en sentit descendent.  

Es garantirà els nivells d’il·luminació, E, següents: 

- recorreguts d’evacuació � E ≥ 1 lux 

Es dissenyarà segons les especificacions fixades en el  DB SU-4, així com les de la ITC-28 del REBT que facin referència a 
l’enllumenat d’evacuació. 

MD 5.5.5 Telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de telecomunicacions 
d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructures comuns en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicació” (BOE 
28/02/1998).  

Degut a que es coneix l’ús a que es destinarà la nau-magatzem es disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB). Pel 
que fa referència a la Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -analògica i digital- (RTV) i a la televisió i radiodifusió 
sonora per satèl·lit (RTVSAT) la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà cap 
antena parabòlica. En quant al servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només es construirà la canalització, fins 
als punts de presa a l’usuari. 
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La previsió d’espais s’ha fet segons el R.D, 401/2003 i, en particular, segons el seu Annex IV “Especificacions tècniques 
mínimes de les edificacions en matèria de telecomunicacions”. El dimensionat dels elements s’indica en els plànols 
corresponents. 

MD 5.5.6 Sistemes de ventilació  

La nau-magatzem disposarà de sistemes de ventilació independents per als vestidors.  

MD 5.5.7 Instal·lacions tèrmiques  

Tenint en compte que l’edifici te demanda d’ACS i de calefacció, ja que el nucli de serveis de planta altell disposarà 
d’aigua calenta caldrà instal·lar un element de producció (escalfador – caldera - .....) al tractar-se d’una nau magatzem 
es necessari cobrir la producció mitjançant una instal·lació d’energia solar. 

MD 5.5.8 Instal·lacions de protecció contra incendi 

La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis que es preveu a l’edifici destinat a nau-magatzem és la 
següent:  

 → extintors portàtils a planta baixa i a planta altell 

 → BIE 25 en planta baixa i planta altell 

Hi hauran de satisfer l’exigència bàsica SI 4 d’Instal·lacions de protecció en cas d’incendi. 

 

A mode resum pel que fa referencia al compliment de tema incendis cal aclarir que: 

- La totalitat de l’estructura tindrà l’estabilitat al foc exigida per normativa (EI-90) (RD 2267/2004) a l’igual que 
l’escala prefabricada de formigó. 

- Es realitzarà una sola activitat, havent d’instal·lar el sistema d’alarma o detecció d’incendis depenent de 
l’activitat a que es destini la nau, caldrà concretar-ho en el moment de demanar la corresponent llicencia 
d’activitat. 

- El sistema d’extracció de fums de la nau (dos) estan ubicats per tal de donar cobertura tant a la planta baixa com 
a la planta altell. 

- S’instal·larà una BIE per nau en planta altell, per tal de garantir l’abast a la totalitat de la planta. 

- L’evacuació de la nau en planta baixa té un recorregut de 27 ml (< 50 ml) cap a espai segur i la planta altell te un 
recorregut de 25 ml (< 28 ml), sent aquests recorreguts menors als permesos per normativa (CTE-SI). 

- L’escala no protegida d’evacuació descendent de la planta altell te una amplada d’1 ml i per tant podrà donar 
com a màxim evacuació a 160 pax (aquesta dada quedarà regulada per a l’activitat a que se li doni us la nau). 

- L’enllumenat d’emergència se situarà a cada sortida de recinte, és a dir, sala polivalent, vestidors, inici d’escala, 
sortida a espai segur....i també als mitjans de protecció contra incendis (extintors i Bies) 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació d774770897444905931f87769bb423c1001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
n

ri
c 

C
as

te
lló

 V
iv

es
09

/1
0/

20
17

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d774770897444905931f87769bb423c1001


 

 

ENRIC CASTELLÓ 
Arquitecte municipal 

 
Tel. 93 795 99 05 

castellove@arenysdemar.cat 
 

 

22 | 48 

 

II. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

MC 1. Treballs previs 

Es realitzarà una esbrossada i neteja  del solar per poder replantejar l’edificació segons les cotes i mides que 
s’estableixen en els plànols. 
S’ha de fer el moviment de terres que exigeix el Projecte de Reparcel·lació de manera que les parcel·les quedin planes 
amb un carrer posterior de 10 m d’amplada. 
Abans de començar l’excavació de la fonamentació caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que 
pugui generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats. 

 

MC 2. Sustentació de l’edifici 

Segons la informació  geològica de proximitat ai a falta de confirmació per l’estudi geotècnic i que formarà part del 
projecte executiu, s’ha adoptat la fonamentació directa com la solució més idònia per aquest projecte. 
 
La cota de fonamentació és variada, depenent si els pilars prefabricats s’encasten a fonaments amb un calze o amb 
ancoratges tipus peikko. 
 
Com a paràmetres de càlcul s’han utilitzat: 
• pressió vertical admissible de servei, q’bruta = 0.45 N/mm

2
 (4.5 Kg/cm

2
) amb un coeficient de seguretat de 3 (inclòs) 

per un assentament màxim de 1.0 cm. 

• densitat aparent: γd:  2.2 g/cm
3
 

• angle de fregament (per tensió efectiva): Ф’= 33º 
• cohesió c=0,80 kg/cm² 
• coeficient de Balast: no es necessària aquesta dada 
• coeficient de permeabilitat: Kz = 10

-5
 – 10

-6
 m/s (10

-3
 cm/s) 

• coeficient sísmic: C = 1.20 (terreny II) 
• terreny no expansiu 
• terreny no agressiu al formigó armat segons taula 8.2.3 b de la EHE 
• nivell freàtic no trobat en els 3 m de profunditat dels sondejos i no es preveuen variacions que puguin afectar la 

fonamentació projectada. 
• els materials travessats pels sondejos són excavables amb maquinaria ordinària 

 

MC 3. Sistema estructural 

MC 3.1 Accions considerades 

MC 3.1.1 Càrregues permanents (G) 
 
- Pesos propis 
 

Materials: kN/m
3
 

Formigó armat 25.0 

Formigó en massa 23.0 

Morter de ciment 19.0 

Morter de pendents d’àrids lleugers   9.0 

Totxo calat 15.0 

Totxana 12.0 

Acer estructural 78.5 

  

Revestiments: kN/m
2
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Enguixat  0.15 

Arrebossat 0.20 

  

 
 

Elements constructius superficials kN/m
2
 

Forjat plaques alveolars 30 cm 4.72 

Llosa d’escala de 20 cm 5.00 

Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0.60 

Fals sostre de guix  0.20 

Envans de maó fins a 7 cm de gruix 1.00 

 

Total pesos propis considerats per planta kN/m
2
 

Sostre planta altell  (inclòs sobrecarrega 750 kg/m²) 12.82 

 
 

- Accions del terreny: s’han considerat les empentes del terreny segons les característiques esmentades a l’apartat 
MC 2 d’aquesta memòria 

 
MC 3.1.2  Càrregues Variables (Q) 

 
- Sobrecàrregues d’ús 

 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme 

(kN/m
2) 

Càrrega 
concentrada 

(kN) 

G 
Cobertes accessibles 
només per a 
conservació  

G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

 
- Accions sobre baranes i divisòries: Les baranes s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme 
aplicada a la vora superior de: 

Zones altell  0.8 kN/ml 

 
Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m 
d’alçada.  

- Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni 
horitzontals.  

- Acció del vent: 

L’edifici està ubicat en una zona eòlica C i amb un grau d’aspresa IV per a zona industrial 

Alçada topogràfica de l’emplaçament: 121 m  

Alçada màxima de l’edifici h: 9,50 m 

Dimensió x: 24,65 m 

Dimensió y: 26,70 m 

Esveltesa h/x: 0,385 

Esveltesa h/y: 0,356  

Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp : 

Càrrega bàsica de vent, qb=0.05 T/m
2 
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Coeficient d’exposició, ce: 

planta baixa: 1.7  

Coeficient de pressió per edificis de pisos: 

cpx = 0.70  csx = -0.40 

cpy = 0.70  csy = -0.40      

 
 
-  Accions tèrmiques: 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat donat que no existeixen 
elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 

Igualment, no s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les seves dimensions 
són inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB SE-F pel cas de parets de totxo 
ceràmic amb retracció final del morter ≤ 0.15 mm/m i expansió final per humitat de les peces ceràmiques ≤ 0.15 
mm/m que són les característiques establertes en projecte per aquests materials.    

-  Càrrega de neu: 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2        
Alçada topogràfica: 121 m 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.4 kN/m

2          
 

Coeficient de forma de la coberta inclinada 18.3º: μ = 1     
  
Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada: 
  qn = μ · sk = 0.4 kN/m

2
 

Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana: 
  qn = μ · sk = 0.4 kN/m

2 

 

 
MC 3.1.3  Accions accidentals (A) 

- Sisme:  

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància moderada. 

Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 2 plantes sobre rasant i amb estructura de pòrtics arriostrats 
amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions queda exempt del seu compliment. 

Veure fitxa NCSE-02 als annexos de la memòria. 

- Incendi.  

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, concretament 
segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pels pilars metàl·lics. 

Amb aquests mètodes simplificats no és necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de l’incendi i per 
tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent afectades amb els coeficients 
de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen a l’apartat MC 
3.3.1 d’aquesta memòria. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 

Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC 3.5 
 
- Impacte de vehicles 

En zones on es previngui la circulació de carretó elevadores, el valor de càlcul de la força estàtica equivalent deguda al 
seu impacte serà igual a cinc vegades el pes màxim autoritzat de la carretó. S’aplicarà sobre una superfície rectangular 
de 0,4 m de altura i una amplada de 1,5 m, o la amplada de l’element si és menor, i a una alçada dependent de la 
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forma de la carretó; en absència d’informació específica es suposarà una alçada de 0,75 m per sobre del nivell de 
rodadura. 

MC 3.1.4  Altres accions considerades 

No es tenen en compte altres accions. 

 

MC 3.2  Fonaments 

L’àmbit dels fonaments, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat especificats a la 
memòria descriptiva (apartat MD 5.2). 

MC 3.2.1 Resistència i estabilitat 

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents segons el procés 
de càlcul general de l’estructura que se s’explica a l’apartat MC 3.4. A més s’han tingut en compte les càrregues 
directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i són els 
següents: 

Situació de 
dimensionat  

Tipus  
Materials  Accions  

γR γM γE γF 

Persistent  
o 
transitòria  

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

Bolc:  
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Extraordinària 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

Bolc: 
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

1,0 1,0 1,2 1,0 

   
γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 

 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

 γF : coeficient parcial per a les accions 
 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els establerts 
per la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat MC 3.3 Estructura. 

MC 3.2.2 Aptitud al servei 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les següents: 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 

Tipus d’estructura  Límit 

Estructures degudament lligada amb envans de separació  1/500 

 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm 

  
MC 3.2.3 Durabilitat 
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Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició ambiental de l’estructura de la 
EHE-08, les sabates tenen una classe general d’exposició: IIa, sense cap classe d’exposició específica.              

Veure recobriments per durabilitat i resistència al foc a l’apartat MC 3.5 

MC 3.2.4 Materials 

- Les característiques del terreny són les que figuren a l’apartat MC 2 d’aquesta memòria. 

- El formigó dels elements de fonamentació, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de l’estructura i amb 
el càlcul estructural, serà: 

• HA-25/B/20/IIa  
• nivell de control: estadístic 

- L’acer d’armar serà: 

• barres corrugades: B500S 
• malles electrosoldades: B500T 

 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims 
(*)

 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) 
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes definides en el 

punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la unitat. 

MC 3.2.5 Geometria 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que fa a 
les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que 
s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

MC 3.3  Estructura 

L’àmbit de l’estructura, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat especificats a la 
memòria descriptiva (apartat MD 5.3). 

 
MC 3.3.1 Resistència i estabilitat 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel 
mètode dels Estats Límit: 

• Estats Límit Últims 

• Estat Límit de Servei 

• Estat Límit de Durabilitat 

comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és 
inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte 
considerades, que són: 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 

• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de l’estructura 

• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 
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Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  especificades a l’apartat 
MC 3.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació. 

Elsl valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats al punt 
3.3.4 – Materials, d’aquest apartat. 

- per situacions persistents o transitòries , 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥

 

 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten als 
especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació 

Tipus d’ acció 
Situació persistent/transitòria Situació extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 

Variable 1.50 0 1.0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 

Variable 1.50 0 1.0 0 

 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents: 
 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0ψ  1ψ  2ψ  

Sobrecàrrega superficial d’ús  

Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 

Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 0.7 0.7 0.6 

Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 

Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 

Neu 

per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 

Vent  0.6 0.5 0 

Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 

 
MC 3.3.2. Aptitud al servei 

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit 
admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són els 
següents: 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 

• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 

• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 
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• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar irreversibles 
són les anomenades combinacions característiques: 

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar reversibles 
són les anomenades combinacions freqüents: 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les anomenades 
combinacions quasi permanents: 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG ∗ψ∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’ajusten als 
especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei 

Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1.0 1.0 

Variable 1.0 0 

 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 

Vibracions i Fatiga: 

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de l’estructura i 
per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 

Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de l’edifici, només cal 
tenir-la en compte en el elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i instal·lador d’aquest 
aparell. 

MC 3.3.3 – Durabilitat 

Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents grups d’ambients 
comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra: 

Elements estructurals de formigó armat: 

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals 

Pilars i forjats interiors I  

pilars i forjats exteriors revestits    
IIa 

Els morters de revestiment compliran les especificacions de 
l’apartat 3.3.4 – Materials per tal de passar d’un ambient IIb a un 
ambient final IIa 

 
MC 3.3.4 - Materials 

- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el càlcul 
estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

sostres: 

HA-25/B/12/IIa  

nivell de control: estadístic 

- Acer d’armar: 
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 barres corrugades: B500S 

 malles electrosoldades: B500T 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims 
(*)

 

Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 1.0 1.0 

(*) 
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes que es 

permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

- Acer laminat: 

 acer EN 10025-2 S275 JR 

 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 

- Morters de revestiment: 

 resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2 

 adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1.5 N/mm2 

 coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 

 gruix del morter: e ≤ 20 mm 

 mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25000 N/mm2 

 retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

- Tractament anticarbonatació: 

 gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 

 resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 

 resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 

 adherència
 
al formigó σ ≥ 3 N/mm

2 

MC 3.3.5 Geometria 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que fa a 
les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que 
s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

  

MC 3.4  Mètode de càlcul  

La fonamentació s’ha dimensionat amb el programa Cypecad de càlcul espacial d’estructures tridimensionals versió 
2015-h.   

La resta d’estructura s’ha realitzat directament per l’empresa subministradora de estructura portant (Prefabricats 
Pujol).  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte com a 
càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de 
comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 
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La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de Servei (ELS) 
com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin 
menyspreables, segons l’establert a l’article 43.  

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com per les 
d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat MC 3.1. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per situacions 
persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels diferents 
coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat MC 3.3 d’aquesta memòria. 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o sigui, la EHE 
pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors 
característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat MC 3.3 d’aquesta memòria. 

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat els valors 
nominals definits en els plànols del projecte. 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als diferents ELU   
(articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Així mateix, els criteris d’armat segueixen també les 
especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició d’armadures i les quanties geomètriques i 
mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. 

En el cas del pilar metàl·lic, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de seguretat, 
responen a les especificacions del DB SE-A 

El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha fet 
segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat especificats a 
l’apartat MC 3.2 d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i 
comprovat segons les especificacions de la EHE.  

MC 3.5 Recobriments per Durabilitat i Resistència al foc 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) i la 
superfície de formigó més propera. 

El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, 
es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir 
els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 anys, 
del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels 
recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment o amb adicions i per un 
control d’execució normal. 

- Fonaments 
Classe d’exposició: IIa  

- Sabates de fonaments: 

• sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 

• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 

- Bigues de trava i centradores: 

• sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 

• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 

 
- Estructura 

 
Classe d’exposició: en general I i la cara perimetral IIa (anirà revestida i el morter de revestiment complirà les 
especificacions de l’apartat 3.3.4 - Materials d’aqueta memòria)  
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Exigències de foc:  

• REI 180 
• el forjat unidireccional amb plaques prefabricades de formigó pretensat i per tant a efectes d’incendi es pot 

assimilar a una llosa massissa amb flexió en dues direccions  
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 15 mm 
• per complir la condició  EI 90 el gruix mínim és de 10 cm que en aquest cas és compleix sobradament donat 

que el forjat és de 30 cm . 
• cal que el 20% de l’armadura superior sobre suports es perllongui al llarg de tot el tram, segons es grafia en 

els plànols d’armat corresponents 
 
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 15 mm  
• 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal 

 

MC 3.6 Resistència al sisme 

MC 3.1.3  Accions accidentals (A) 

- Sisme:  

Aquest punt queda detallat a l’apartat MC 3.1.6 i a la fitxa NCSE-02 als annexos de la memòria. 

 
MC 4.  Sistemes evolvent exterior, compartimentació interior i acabats 
 
L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat especificats a la 
memòria descriptiva (apartat MD 5.4). 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del CTE.  

En el cas del DB HR, per al disseny i dimensionat dels elements constructius s’ha optat per l’opció general del DB.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’evolvent exterior o de la compartimentació interior, 
identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que s’adjunta com annex a la memòria i agrupats 
segons la següent classificació: 

4.1 Soleres 

4.2  Façanes 

4.3 Coberta 

4.5 Compartimentacions interiors verticals 

4.6 Compartimentacions interiors horitzontals 

4.7 Elements de protecció 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els 
Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació. Sovint, l’aplicació inicial d’alguns DBs en els subsistemes 
constructius (fonamentalment l’HR i en un segon estadi l’HE1) fa que aquests superin amb escreix altres requeriments 
(SI). Les solucions que no tenen alguna exigència no tenen reflectida la seva prestació. 

Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HR ”Protecció enfront del soroll”  

 

MC 4.1 Soleres  

S1: Solera de formigó armat. Gruix total 47,80 cm 

Composició Gruix (cm) 

Emmacat de graves 15,00 
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Làmina de polietilè 0,80 

Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm. Junts al tall d’acord als 
plànols 15,00 

 
MC 4.2 Façanes  

Façanes: parts massisses  
 

M1: Façana prefabricada de panells de formigó pretesat. Gruix total 20,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Panell prefabricat de formigó pretesat d’1,20 ml d’amplada. 20,00 

 
Façanes: obertures  
Cap de les finestres o balconeres disposen de persiana enrotllable. La designació dels vidres és: (interior-cambra-
exterior)  
 

Façanes: Finestra d’alumini sense trencament pont tèrmic i doble vidre  

Doble vidre amb cambra (4-9-6)  

Fusteria exterior de PVC (U= 2,2W/m
2
K) 

 

MC 4.3  Cobertes 

Cobertes: parts massisses 

C1: Coberta inclinada amb panell Sandwich de 30 MM amb llana de roca de 80 mm. Gruix total 20,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Panell Sandwich amb llana de roca de 80 mm i amb 20 cm d’espessor total 20,00 

 

 

MC 4.4  Compartimentacions interiors verticals  

Part massissa: 
 
CV1: Paret d’obra fàbrica ceràmica de 10 cm (vestidors). Gruix total 14,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb 
acabat llis 2,00 

Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter mixt 1:2:10 14,00 

Arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola col·locada amb 
morter adhesiu. 2,00 

DB SI: Paret, resistència al foc: Ei 240 > EI 120 
 Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0 
 

CV2: (envans interior vestidor)  Envà de 7 cm. Gruix total 11,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb 
acabat llis 2,00 

Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7cm) col·locat amb morter 
mixt 1:2:10 7,00 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb 
acabat llis. 2,00 

DB HR: RA = 34dBA i m = 80kg/m
2
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Obertures (portes): 

 
Porta P1:  (accés nau) 0,90x2,00m. Porta metàl·lica, de 55 mm. 

Porta P2: (interior) 0,80x2,00m. Porta de fusta batent DM pintada, de 35mm de cares llises i estructura interior de 
fusta amb galzes per a vidre i superfície vidrada.   

 

MC 4.5 Compartimentacions interiors horitzontals  
 
Al tractar-se d’una nau-magatzem no existeixen compartimentacions interiors horitzontals amb altres entitats o que 
conformin l’evolvent tèrmica. 

 

MC 4.6 Elements de Protecció 

Els elements de protecció de l’edifici són les baranes de la planta altell, que tenen una alçada de 90 cm, ja que el 
desnivell no supera els 6 ml. 

 

MC 5. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les composen queden definits en els 
corresponents plànols i capítols dels Amidaments i les seves especificacions en els Plecs de Condicions. 

MC 5.1  Recollida i evacuació de residus 

Els requisits per la recollida de residus de l’edifici, ja s’han especificat a la memòria descriptiva (apartat MD 5.5.2).  

MC 5.2  Subministrament d’aigua freda  

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció així com els requisits que cal satisfer han quedat especificats a la Memòria 
Descriptiva (apartat MD 5.5.3). 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la Companyia subministradora.  

1. Disseny i posada en obra 

La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior de la propietat al 
C/. Can Bernat. 

Al límit de la parcel·la i en zona privada es col·locarà una arqueta soterrada amb la clau general de l’edifici a més dels 
elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc.). 

A partir de la clau general de l’edifici discorre per la solera-paviment de planta baixa el tub d’alimentació fins a la 
centralització de comptadors. Previ a la bateria de comptadors es col·locarà una vàlvula de retenció. 

L’armari de centralització de comptadors amb 1 comptador divisionari per nau i es ventila a través d’unes reixes 
ubicades a les portes i disposa de bunera que garanteix el desguàs per gravetat directe a la xarxa de sanejament. 

Des de la centralització de comptadors, sortirà el pentinat de muntants d’aigua que aniran al nucli humit (vestidors) a 
planta altell. Es garantirà el buidat de la instal·lació tenint present que cal col·locar una vàlvula de retenció en la base 
dels diferents muntants. El disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 

Un cop a l’interior dels vestidors es disposarà una clau de sectorització a cada local humit. També es disposaran claus 
de tall individual als diferents punts de consum. 

Quan la instal·lació transcorri vista, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs 
corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements constructius. 

2. Materials i equips 
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Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB HS-4 del 
CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal de 16 atm. (PE AD PN 16 
atm), el comptador serà homologat i d’acer galvanitzat. 

Els aparells sanitaris que s’utilitzaran es defineixen a l’apartat MC-6 Equipament 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interruptible. Les aixetes dels 
bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme 
economitzador i disposaran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.   

3. Dimensionat 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les 
següents condicions: 

Pressió: 

la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que fa a la pressió 
màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 

Velocitat: 
la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat d’1,50m/s en el 
interior de locals habitables. 

Cabal: 
en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la quantificació de cada 
un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

  

Aparells instal·lats Cabal instantani (l/s) Nombre d’aparells  

   

rentamans 0,10 5 

dutxes 0,20 7 

urinaris 0,10 3 

inodor cisterna 0,10 5 

aixeta aïllada 0,15 2 

 
Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La xarxa 
de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 

Cabals de càlcul: 

El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal de càlcul 
obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat. 

- Cabal simultani: 

A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del nombre (n) 

d’aparells instal·lats  s’obté el consum puntual de cada dependència.   (Per a valors kh inferiors a 0,2 es considera kh ≥ 
0,2) 

  Kh = 
1-n

1  n: nombre de punts de consum (n > 2) 

- Cabal simultani de l’edifici: 

Per a la definició del cabal simultani de tot l’edifici i tenint present que els consums puntuals de la nau són 
sensiblement iguals, es considera el cabal simultani de totes les entitats afectat per un coeficient de simultaneïtat (K) 
que respon a l’expressió següent:   

  KE = 1)(N x 10

N  19

+
+

  N: nombre d’entitats que constitueixen aquesta agrupació 

     (Per a valors KE inferiors a 0,2 es considera KE ≥ 0,2) 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació d774770897444905931f87769bb423c1001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
n

ri
c 

C
as

te
lló

 V
iv

es
09

/1
0/

20
17

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d774770897444905931f87769bb423c1001


 

 

ENRIC CASTELLÓ 
Arquitecte municipal 

 
Tel. 93 795 99 05 

castellove@arenysdemar.cat 
 

 

35 | 48 

 

 

El coeficient de simultaneïtat dels serveis comuns, així com el de la nau es considera 1.  

El cabal simultani de l’edifici, s’obté a partir de la suma dels cabals simultanis de la nau-magatzem amb l’aplicació de la 
corresponent simultaneïtat, el cabal simultani. 

MC 5.3  Evacuació d’aigües  

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció, així com les exigències que cal satisfer han quedat indicades a l’apartat 
MD 5.4 de la Memòria descriptiva. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el compliment del CTE (R.D. 
314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les 
especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica en plànols. 

1. Disseny i posada en obra 

Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici connectaran a la xarxa de 
clavegueram urbà que també és separativa.  

L’abocament d’aigües residuals es farà pel carrer principal i el d’aigües pluvials igualment al mateix carrer, disposant-
se en ambdós casos del corresponent sifó general previ al clavegueró. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris de la nau-magatzem. Les aigües pluvials són les de la teulada i 
terrassa privativa de planta baixa. 

Les aigües tant pluvials con residuals s’evacuen per gravetat. 

Les xarxes disposaran de ventilació primària.  

1.1 Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari i les buneres de les cambres d’instal·lacions disposaran de tancament hidràulic. 

L’inodor es connectarà directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de 
desguàs que desemboqui en el baixant. 

El desguàs de les piques, safareigs, rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un pendent 
entre el 2,5 i 5 %. 

Les dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %. 

Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el col·lector que discorre 
sota solera de la nau-magatzem, fins al sifó general de l’edifici situat planta baixa sota solera i un altre previ a la 
connexió de la xarxa general. 

Per garantir la ventilació primària el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint, com a mínim, 1,30 d’altura 
sobre la teulada.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó general 
registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana, disposarà d’una columna de ventilació 
fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 

 
2.4 Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 

La teulada a dues aigües disposa de tres canals de xapa metàl·lica lacada.  

Els baixants recullen les aigües pluvials de la teulada i de la terrassa fins als col·lectors penjats de sostres, pels baixants 
fins al col·lector general que passa per sota la solera de la nau. 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó general 
registrable que es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana disposarà d’una ventilació. 

2. Materials i equips 
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Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i ventilació; i 
tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC del 
mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors.  

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 Productes de la construcció del DB HS 4. 

3. Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Mai no 
es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionament. 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo  5 

Dutxa  7 

Inodor  Amb cisterna  4 

Abocador 2 

Bunera sifònica  2 

Urinari 3 

 

 

Pel que al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Arenys de Mar, comarca del 
Maresme, és de 135 mm/h (o  l/h m

2
) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 60, i de la zona 

pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 

 

MC 5.4  Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
  

5.4.1 Subministrament d’electricitat 

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció així com els requisits que ha de satisfer han quedat especificades a la 
Memòria Descriptiva (apartat MD 5.5.7) 

La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió 
i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques 
Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

1. Disseny i posada en obra 

La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del carrer principal, la Caixa General de Protecció (CGP) 
ubicada a la façana del carrer (límit de la propietat pública i privada), la Línia General d’Alimentació (LGA) que uneix la 

CGP i el comptador. Contarà també de la instal·lació de posta a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 Ω. 
Estarà formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi connectarà l’elèctrode 
vertical de l’antena.  

A l’armari de comptador es preveu l’espai per a la col·locació del comptador segons la potencia en el moment de 
portar a terme l’activitat pròpia de la nau. La porta de l’armari es dissenya sense bastidors intermedis i ventila 
directament a l’exterior. 

Un cop a l’interior de la nau, i a la zona propera a l’accés, es col·locarà l’interruptor de control de potència i  els 
dispositius generals de comandament i protecció a partir dels quals es fa la distribució interior de la nau. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les característiques que cal 
satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes Tècniques Particulars i es recullen a 
continuació en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica. 

2. Materials i equips  
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Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació.  

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la fitxa resum de la 
instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

3. Dimensionat  

La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant la càrrega del conjunt de la 
nau-magatzem. 

No s’han considerat cap tipus de carregues, ja que no es sap l’ús al que es destinarà la nau una vegada construïda.  

Així doncs les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament. 

S’adjunta la fitxa on es recull la previsió de càrregues considerada per les diferents zones i la metodologia de càlcul 
segons el tipus d’instal·lació, així com les seccions mínimes obligatòries per a cada tram. 

Veure fitxa justificativa REBT al final de l’apartat MC 5.7  

5.4.2 Instal·lació d’il·luminació:  

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció així com els requisits que ha de satisfer han quedat especificades a la 
Memòria Descriptiva (apartat MD 5.5.7) 

La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i les seves 
instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es consideren els requisits definits al CTE 
(R.D. RD 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, al DB HE-3 “Eficiència 
energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 

 

MC 5.5  Infraestructures de telecomunicacions (ICT) 

Com a Annex al projecte s’adjunta el Projecte tècnic d’Infraestructures comunes de Telecomunicacions (ICT) que ha de 
tenir en compte les previsions d’espais definides a la Memòria Descriptiva del Projecte d’edificació.  

 

MC 5.6  Instal·lacions de ventilació   

L’àmbit de la instal·lació, la seva descripció així com els requisits que ha de satisfer han quedat especificades a la 
Memòria Descriptiva (apartat MD 5.5.9) 

No obstant, NO és d’aplicació, si que es realitzarà una ventilació forçada al nucli de vestidors, on el seu disseny, 
dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire interior mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i 
la resta de normativa aplicable.  

El dimensionat s’adjunta a l’Annex de càlculs d’instal·lacions i s’indica als plànols corresponents. 

Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció enfront del soroll 
(nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior. Els materials i equips compliran l’apartat 5 del DB HS 3. 

MC 5.6.1 Ventilació de l’interior dels vestidors 

1. Disseny i posada en obra 

S’ha previst un sistema de ventilació, amb admissió i extracció mecàniques.  

El sistema permetrà adequar el funcionament a l’ocupació i necessitats de la nau-magatzem i, a més, es limita la 
transmissió de soroll entre naus. 

La nau tindrà aportació individual d’aire exterior des de la boca de toma situada a la coberta mitjançant un ventilador 
en línia que impulsa l’aire, a través del conducte, fins a les reixes d’admissió situades als vestidors. Aquestes reixes 

seran regulables i estaran situades a la paret a una altura, h = 2,10 m respecte al terra (h ≥ 1,80 m).  
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L’extracció de l’aire viciat es farà a partir de les boques d’extracció situades en el sostre de les cambres higièniques. El 
conducte d’extracció es perllonga fins a la coberta i connecta amb l’aspirador mecànic que està col·locat “en línia”. 
Aquest conducte estarà construït amb xapa d’acer galvanitzat i disposarà de  registre en l’extrem inferior per al seu 
manteniment. L’aire s’expulsa pel barret de les xemeneies de forma que la boca quedi a més de 3 m de la boca 
d’admissió. 

Paral·lelament i per tal de donar compliment al RD 2267/2004 s’instal·laran 2 aspirafuns de 540 m³/h per nau. 

2. Materials i equips 

Els conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es construiran amb tub flexible. Les 
reixes d’admissió seran de xapa metàl·lica lacada i les boques d’extracció circulars, de PVC. Els airejadors de les portes 
seran peces especials d’alumini i escuma de resina de melamina per l’aïllament acústic. 

Tant el ventilador d’admissió com d’extracció seran del tipus “en línia”, proporcionaran un cabal mínim de 30-45 l/s i 
podran assumir una pèrdua de càrrega. Tindran vàries velocitats per poder ajustar el cabal a les diferents necessitats 
de l’habitatge (dia/nit; ocupació). El seu nivell de soroll no ha de superar els valors establerts a la normativa (CTE DB 
HR = 70 dBA a carrer).  

 

MC 5.7  Instal·lacions tèrmiques 

L’àmbit de les instal·lacions, la seva descripció així com els requisits que ha de satisfer han quedat especificades a la 
Memòria Descriptiva (apartat MD 5.5.10). 

 

MC 5.8 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI)  

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat especificades a 
la Memòria Descriptiva (apartat MD 5.5.11) 

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que estableix el 
“Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en 
qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació, donant compliment a l’exigència bàsica SI 4 mitjançant 
l’aplicació del DB SI 4. 

Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de 
senyalització. 

A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i dels 
components corresponents s’indica en els plànols. 

 1. Instal·lacions de PCI en l’ús nau-magatzem sense ús definit: 

Les plantes, tant la baixa com l’altell disposaran d’extintors portàtils i BIES de les següents característiques:  

- Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B. 

- BIE de 45 mm 

Estaran fabricats segons la norma UNE-EN 3  i disposaran de marcatge CE. 

Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m del 
terra. 

Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-4:1999 amb rètols de 210 x 210 mm i quedaran 
il·luminats amb l’enllumenat d’emergència. 
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III. RESUM DE L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DELS DB DEL CODI TÈCNIC  
 
ARTICLE 2: ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
1. El CTE serà aplicable, en els termes establerts per la LOE i amb les limitacions que en el mateix es determinen, a les 

edificacions públiques i privades els projectes de les quals precisen disposar de la corresponent llicència o 
autorització legalment exigible.  

 
2. El CTE s'aplicarà a totes les obres d'edificació de nova construcció, excepte a aquelles construccions de senzillesa 

tècnica i d'escassa entitat constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic, ja sigui de forma eventual o 
permanent, que es desenrotllen en una sola planta i no afecten la seguretat de les persones  

 
3. Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que es realitzen en edificis 

existents, sempre que les dites obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció i, si és el cas, amb el 
grau de protecció que puguin tindre els edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació haurà de justificar-
se en el projecte i, si és el cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i econòmicament 
viables.  

 
4. A aquests efectes, s’entendrà per obres de rehabilitació aquelles que tinguin per objecte actuacions tendents a 

arribar a algun dels següents resultats: 
 

a. la adequació estructural, considerant com a tal les obres que proporcionin a l’edifici condicions de 
seguretat constructiva, de forma que quedi garantitzada la seva estabilitat i resistència mecànica;  

b. la adequació funcional, entenent como tal la realització de les obres que proporcionin a l’edifici 
millors condicions respecte dels requisits bàsics als que es refereix aquest CTE. Es consideren, en tot 
cas, obres pera a la adequació funcional dels edificis, les actuacions que tinguin per finalitat la 
supressió de barreres i la promoció de la accessibilitat, de conformitat com la normativa vigent; o  

c. la remodelació d’un edifici amb vivendes que tingui per objecte modificar la superfície destinada a 
vivenda o modificar el número d’aquestes, o la remodelació d’un edifici sense vivendes que tingui 
por finalitat crear-les. 

 
 
 
 
Aplicació projecte: El present projecte és una OBRA NOVA, i per tant en aplicació de la descripció del punt 4 

d’aquest article 2 “Àmbit d’aplicació” del CTE, al present projecte SI li es d’aplicació el 
compliment del CTE.  
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DOCUMENTS BÀSICS  
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL  
 
SE   Seguretat estructural  
SE-AE   Accions en l’edificació   
SE-C   Fonaments  
SE-A  Acer   
SE-F  Fàbrica   
SE-M    Fusta  
 
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI  
 
SI 1    Propagació interior  
SI 2    Propagació exterior   
SI 3    Evacuació  
SI 4   Detecció, control i extinció de l’incendi  
SI 5   Intervenció dels bombers 
SI 6   Resistència al foc de l’estructura  

 
SEGURETAT D'UTILITZACIÓ  
 
SUA 1   Seguretat front al risc de caigudes 
SUA 2  Seguretat front al risc d’impacte o atrapament 
SUA 3   Seguretat front al risc d’aprisonament 
SUA 4  Seguretat front al risc causat per il·luminació inadequada 
SUA 5  Seguretat front del risc causat per situacions amb alta Ocupació 
SUA 6  Seguretat front del Risc d'ofegament   
SUA 7  Seguretat front el risc causat per vehicles en moviment   
SUA 8  Seguretat front el risc causat per l’acció del raig 
SUA 9  Accessibilitat 
 
SALUBRITAT  
 
HS 1   Protecció enfront de la humitat 
HS 2   Recollida i evacuació de residus 
HS 3   Qualitat de l’aire interior 
HS 4   Subministrament d’aigua 
HS 5   Evacuació d’aigües  
 
SOROLL 

HR   Protecció enfront al soroll  
 
ESTALVI D'ENERGIA  

HE 1   Limitació de demanda energètica  
HE 2   Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  
HE 3   Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació  
HE 4   Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària  
HE 5   Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica  

 
RD 47/2007 – PROCEDIMENT BASIC PER A LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGETICA D’EDIFICIS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ. 
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D 21/2006 – DECRET D’ECOEFICIÈNCIA. 

EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL  
 
(DB SE) SEGURETAT ESTRUCTURAL  
 
Àmbit d'aplicació: L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que estableix amb caràcter general per al conjunt del 

CTE en l'article 2 (Part I)  

 
“El CTE serà aplicable, en els termes establerts per la LOE i amb les limitacions que en el mateix es determinen, a 
les edificacions públiques i privades els projectes de les quals precisen disposar de la corresponent llicència o 
autorització legalment exigible”.  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació en la seva totalitat.  

 
 
EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D'INCENDI  
 
(DB SI) SEGURETAT EN CAS D'INCENDI  
 
Àmbit d'aplicació:  1. L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que s'estableix amb caràcter general per al conjunt 

del CTE en l'article 2 (Part I) excloent els edificis, establiments i zones d'ús industrial.  
Aquest DB està format per les següents exigències bàsiques:  
1.  SI 1. Propagació interior  
2.  SI 2. Propagació exterior  
3.  SI 3. Evacuació d'ocupants  
4.  SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.  
5.  SI 5. Intervenció dels bombers  
6.  SI 6. Resistència al foc de l'estructura  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació en la seva totalitat. 

 
EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT D'UTILITZACIÓ  
 
(DB SU) SEGURETAT D'UTILITZACIÓ  
 
Àmbit d'aplicació:  En General :  

1. L’àmbit d’aplicació d’aquest DB és el que s’estableix amb caràcter general per al conjunt 
del CTE en l’article 2 (Part I)  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació els Db SUA 1, SUA 2, SUA 3, SUA 4, SUA 8 i SUA 9.  
 
SUA 1: Seguretat enfront del risc de caigudes.  

- Resbaladicitat del sòl: S'aplicarà en els edificis o zones d'ús sanitari, docent, comercial, 
administratiu, aparcaments i pública concurrència (excloses les zones d'ús restringit).  

- Discontinuïtats en el paviment: Només s'exclouen les zones d'ús restringit  
- Desnivells: Aplicables a tots els desnivells  
- Escales i rampes: Aplicables a totes les escales i rampes (segons el seu ús)  
- Neteja dels envidraments exteriors: Aplicables a tots els edificis, podent donar-se dos 

casos: quan la seva neteja és des de l'interior, o quan la seva neteja estigui prevista des 
de l'exterior, o siguin fàcilment desmuntables.  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació.    
 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació d774770897444905931f87769bb423c1001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
n

ri
c 

C
as

te
lló

 V
iv

es
09

/1
0/

20
17

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d774770897444905931f87769bb423c1001


 

 

ENRIC CASTELLÓ 
Arquitecte municipal 

 
Tel. 93 795 99 05 

castellove@arenysdemar.cat 
 

 

42 | 48 

 

 
 
 
SUA 2: Seguretat enfront del risc d'impacte o d'atrapament.   

L'àmbit d'aplicació és el que s'estableix amb caràcter general per al conjunt del CTE en 
l'article 2 (Part I)  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació.    
 

 
SUA 3: Seguretat enfront del risc d'aprisonament en recintes.  

L'àmbit d'aplicació és el que s'estableix amb caràcter general per al conjunt del CTE en 
l'article 2 (Part I)  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació.    
 
 
SUA 4: Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada.  

•  Enllumenat normal en zones de circulació: aplicables en totes les zones  

•  Enllumenat d'emergència: obligatori en:  
- Recintes amb ocupació > 100 persones  
- Recorreguts d'evacuació (annex a del DB SI)  
- Aparcaments tancats o coberts amb sup.>100m2.  

(inclosos corredors i escales que condueixen a l'exterior o zones generals de 
l'edifici)  

- Locals que alberguen equips generals de les instal·lacions de protecció contra 
incendis i els de risc especial indicat en el DB SI 1  

- Neteges generals de planta en edif. Públics.  
- Llocs on s'ubiquen quadros de distribució o d'accionament de la instal·lació 

d'enllumenat de les zones abans citades  
- Els senyals de seguretat.  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació.    
 
SUA 5: Seguretat enfront del risc causat per situacions d'alta ocupació.  

Aplicables a graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis 
d'ús cultural, etc. Previstos para més de 3.000 espectadors de peu (considerant la densitat 
d'ocupació 4 persones/m2). Quant a condicions d'evacuació també s'aplica el DB SI 3.  

 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit.  
 
SUA 6: Seguretat enfront del risc d'ofegament.  

Aplicable a piscines d'ús col·lectiu, excepte les destinades exclusivament a competició o 
ensenyança. Queden excloses la piscines de vivendes unifamiliars, així com banys termals, 
centres de tractament d'hidroteràpia i altres dedicats a usos exclusivament metges, els 
quals compliran allò que s'ha disposat en la seva reglamentació específica.  

 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit.  
 

 
SUA 7: Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment.   

Aplicable a zones d'ús Aparcament i vies de circulació de vehicles existents en els edificis, 
a excepció d'aparcaments de vivendes unifamiliars.   

 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit.  
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SUA 8: Seguretat enfront del risc causat per l'acció del raig.  

Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el raig quan la freqüència 
esperada d'impactes EN sigui major que el risc admissible Na. (Estes dades s'obtenen a 
partir dels dades i expressions que ens facilita el propi CTE en el seu DB 8.  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació el DB SUA 8, però no s’ha de realitzar la instal·lació de parallamps, segons 

queda justificat en projecte per la fitxa justificativa de Seguretat d’Us. 

 
SUA 9: Accessibilitat.  

Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura 
dels edificis a les persones amb discapacitat es compliran les condicions funcionals i de 
dotació d’elements accessibles que s’estableixen en aquest DB. Dins dels límits de les 
vivendes, incloses les unifamiliars i les seves zones exteriors privatives, les condicions 
d’accessibilitat únicament son exigibles en aquelles que hagin de ser accessibles.  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació. 

 
 
EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SALUBRITAT, “HIGIENE, SALUT I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT”  

 

(DB HS) SALUBRITAT.  
 
HS 1: Protecció enfront de la humitat  

1. Aquesta secció s'aplica als murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny i als 
tancaments que estan en contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes) de tots els 
edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Els sòls elevats es consideren 
sòls que estan en contacte amb el terreny. Les parets mitgeres que vagin a quedar 
descobertes perquè no s'ha edificat en els solars limítrofs o perquè la superfície de les 
mateixes excedeix a les de les limítrofs, es consideren façanes. Els sòls de les terrasses i 
els dels balcons es consideren cobertes.  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació. No tenim murs en contacte amb el terreny, les mitgeres estan protegides 

per a edificació veïna. S’adjunta fitxa justificativa. 

 
 
HS 2: Recollida i evacuació de residus  

1. Aquesta secció s'aplica a edificis de vivendes de nova construcció, tinguin o no locals 
destinats a altres usos, pel que fa a la recollida dels residus ordinaris generats en ells.  

2. Per als edificis i locals amb altres usos la demostració de la conformitat amb les 
exigències bàsiques ha de realitzar-se per mitjà d'un estudi específic adoptant criteris 
anàlegs als establerts en aquesta secció.  

 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit.  
 
 
HS 3: Qualitat de l'aire interior  

1. Esta secció s'aplica, en els edificis de vivendes, a l'interior de les mateixes, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments i garatges; i, en els edificis de 
qualsevol altre ús, als aparcaments i els garatges. Es considera que formen part dels 
aparcaments i garatges les zones de circulació dels vehicles.  
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2. Per als locals d'altres tipus la demostració de la conformitat amb les exigències 
bàsiques ha de verificar-se per mitjà d'un tractament específic adoptant criteris anàlegs 
a què caracteritzen les condicions establides en esta secció  

 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit. 
 
 
HS 4: Subministrament d'aigua  

1.  Esta secció s'aplica a la instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis inclosos 
en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o 
rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el 
número o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació.  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació al tractar-se d’una nau-magatzem amb un nucli d’aseos en planta altell, tal i 

com es descriu al MD 5.5.2 i a la fitxa justificativa d’aigua dels annexos. 
 

 
HS 5: Evacuació d'aigües  

1.  Esta secció s'aplica a la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials en els 
edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, 
reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan 
s'amplia el número o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació.  

 
Aplicació projecte: Es d’aplicació en la seva totalitat. 

 
 

 
EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE PROTECCIO ENFRONT AL SOROLL  
 
(DB HR) SOROLL.  
 
Àmbit d'aplicació:  En General :  

1. L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és per a obra nova i rehabilitació integral, quedant 
excempts les obres d’ampliació, reforma, rehabilitació o rehabilitació integral en edificis 
catalogats.  

 
Aplicació projecte: No es d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús determinat i per tant no 

està inclòs en els usos on les exigències d'aïllament del DB HR és obligatori.  
Aquests usos son:  -  Edificis d'ús residencial: Públic i privat.  

-  D'ús sanitari: Hospitalari i centres d'assistència ambulatòria.  
-  D'ús docent.  
-  Administratius.  
Hi ha altres tipus d'edificis, com els de pública concurrència, ús 
comercial, edificis d'aparca-ment ... etc., En què el DB HR no 
regula l'aïllament acústic. 

 
EXIGÈNCIES BÀSIQUES D'ESTALVI D'ENERGIA  
 
(DB HE) ESTALVI D'ENERGIA.  
 
Àmbit d'aplicació:  En General :  

1. L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que s'estableix amb caràcter general per al conjunt 
del CTE en l'article 2 (Part I)  
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HE 0: Limitació de consum enèrgetic  
Esta secció és d'aplicació en:  

a)  edificis de nova construcció i ampliacions en edificis existents  
b) edificacions o parts de les mateixes que, per les seves característiques d'utilització, 

estiguin obertes de forma permanent i siguin condicionades.  
S'exclouen del camp d'aplicació:  

a)  Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a 2 
anys  

a)  Instal·lacions industrials, de la defensa i agricoles o parts dels mateixos, a la part 
destinada a tallers, procesos industrials, de la defensa i agricoles no residencials 

c)  Edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m²  
 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit  
 
HE 1: Limitació de demanda energètica  

Esta secció és d'aplicació en:  
a)  edificis de nova construcció  
b) intervencions en edificis existents:  

• ampliació: aquelles en què s'incrementa la superfície o el volum construït;  

• reforma: qualsevol treball o obra en un edifici existent diferent del que es 
dugui a terme per l'exclusiu manteniment de l'edifici 

• canvi d’us    
S'exclouen del camp d'aplicació:  

a)  els edificis històrics protegits quan així ho determini l'òrgan competent que hagi de 
dicta-minar en matèria de protecció historicoartística 

b)  construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos 
anys 

c)  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, en la part 
destinada a tallers i processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials 

d)  Edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m² 
e)  les edificacions o parts de les mateixes que, per les seves característiques 

d'utilització, estiguin oberts-tes de forma permanent  
f)  canvi de l'ús característic de l'edifici quan aquest no suposi una modificació del seu 

perfil d'ús. 
 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit  

 
HE 2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  

Els edificis disposaran d'instal·lacions tèrmiques apropiades destinades proporcionar el 
benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus 
equips. Esta exigència es desenvolupa actualment en el RITE, i la seva aplicació quedarà 
definida en el projecte de l'edifici.  

 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit  
 
HE 3. Eficiència energètica de les Instal·lacions d'Il·luminació  

Esta secció és d'aplicació en les instal·lacions de Il·luminació interior en:  
a)  edificis de nova construcció  
b)  intervencions en edificis existents amb una superfície útil total final (incloses les 

parts ampliadas, si escau) superior a 1000 m², on es renovi més del 25% de la 
superfície il·luminada 

c)  altres intervencions en edificis existents en què es renovi o ampliï una part de la 
instal·lació, en el cas s'adequarà la part de la instal·lació renovada o ampliada 
perquè es compleixin els valors d'eficiència energètica límit en funció de l'activitat 
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i, quan la renció afecti zones de l'edifici per a les quals s'estableixi l'obligatorietat 
de sistemes de control o regulació, es disposaran aquests sistemes  

d)  canvis d'ús característic de l'edifici; e) canvis d'activitat en una zona de l'edifici que 
impliquin un valor més baix del Valor Eficiència Energètica de la Instal·lació límit, 
respecte al de l'activitat inicial, en el cas s'adequarà la instal·lació d'aquesta zona. 

S'exclouen del camp d'aplicació:  
a) construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos 

anys 
b)  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, en la part 

destinada a tallers i processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials;  
c)   edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m²  
a) interiors d'habitatges.  
e) els edificis històrics protegits quan així ho determini l'òrgan competent que hagi de 

dictaminar en matèria de protecció historicoartística. 
f)  enllumenats d'emergència.  

(en els casos exclosos, del a) al e), en el projecte es justificaran les solucions adoptades, si 
és el cas, parell l'estalvi d'energia en la instal·lació d'il·luminació)  

 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit  
 
HE 4. Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària  

Esta secció és d'aplicació  
a)  edificis de nova construcció d'edificis existents en què es reformi íntegrament 

l'edifici en si o la instal·lació tèrmica, o en què es produeixi un canvi d'ús 
característic del mateix, en què hi hagi una demanda d'aigua calenta sanitària 
(ACS) superior a 50 l / d;  

b)  ampliacions o intervencions, no cobertes en el punt anterior, en edificis existents 
amb una demanda inicial d'ACS superior a 5.000 l / dia, que suposin un increment 
superior al 50% de la demanda inicial;  

c)  climatitzacions de: piscines cobertes noves, piscines cobertes existents en què es 
renovi la instal·lació tèrmica o piscines descobertes existents que passin a ser 
cobertes. 

Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit, on no hi ha 
producció d’ACS. 

 
HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica  

Esta secció és d'aplicació  
a)  edificis de nova construcció i a edificis existents que es reformin íntegrament, o en 

què es produeixi un canvi d'ús característic del mateix, per als usos indicats a la 
taula 1.1 quan es superin els 5.000 m² de superfície construïda;  

b)  ampliacions en edificis existents, quan l'ampliació correspongui a algun dels usos 
establerts en taula 1.1 i la mateixa superi 5.000 m² de superfície construïda.  

  Taula 1.1   Hipermercat  
    Multi-botiga i centres d'oci  
    Nau d'emmagatzematge i distribució  
    Instal·lacions esportives cobertes  
    Hospitals, clíniques i residències assistides  
    Pavellons de recintes firals 
 Es considerarà que la superfície construïda inclou la superfície de l'aparcament 

subterrani (si existeix) i exclou les zones exteriors comunes.  
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem sense ús definit i no supera els 

5000 m². 
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RD 47/2007 – PROCEDIMENT BASIC PER A LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGETICA D’EDIFICIS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ. 
 
Certificació energètica 
Àmbit d’aplicació:  En General :  

a)  edificis de nova construcció  
b) modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents, amb una superfície 

útil superior a  1000 m², on es renova més del 25% del total dels seus tancaments.  
S’exclouen del camp d’aplicació:  

a)  edificacions que per les seves característiques d’utilització deuen estar obertes. 
b)  edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o a 

raó del seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de tals 
exigències pogués alterar de manera inacceptable el seu aspecte o caràcter.  

c) edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses.  
d)  construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos 

anys. 
e) edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i 

agrícoles no residencials. 
f) edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m². 
g) edificis de senzillesa tècnica i d’escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter 

residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, es desenvolupin en 
una sola planta i no afectin a la seguretat de les persones. 

 
Aplicació projecte: No és d’aplicació ja que es realitza una nau-magatzem. 

  
D 21/2006 – DECRET D’ECOEFICIÈNCIA. 
 
Àmbit d’aplicació:  a) edificis de nova construcció  
 b) Procedents de reconversió d’antiga edificació. 
 c) Resultants d’obres de gran rehabilitació  

Destinats a qualsevol dels usos següents: 
 -  Habitatge 
 -  Residencial col·lectius (hotels, pensions, residencies, albergs) 
 -  Administratiu (centres de l’administració Publica, bancs, oficines) 

 - Docent (escoles infantils, centres d’ensenyança primària, secundària, 
universitària i formació professional) 

 -  Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut) 
 -  Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos) 

     

Aplicació projecte: És d’aplicació 
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IV. ANNEXES  
  

Fitxes justificatives del compliment de: 

 

1. Prestacions de l’edifici segons CTE i la LOE. 

2. Justificació del Decret 135/1995. Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

3. Justificació del DB. SC-E Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic. 

4. Justificació de la Norma de Construcció Sismorresistent. NCSE-02. 

5. Justificació del DB SUA.  

6. Justificació del DB HS “Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte”. 

7. Justificació del CTE HR. Protecció enfront al soroll. 

8. Justificació del CTE HE 1. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de Limitació de la 
Demanda Energètica. 

9. Justificació del CTE HE 3. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de Eficiència energètica 
de les instal·lacions d’il·luminació. 

10. Justificació del Decret 21/2006. Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

11. Justificació del compliment del RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, dels Decrets 201/1994 i 161/2001 Reguladors dels Enderrocs d’obra i altres residus en la 
construcció. 

12. Càlcul d’estructura  

13. Instruccions d’ús i manteniment 

14. Control de Qualitat 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE 

Ref. Projecte 

Prestacions de l’edifici segons el CTE i la LOE 

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, 
identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant 
aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i 
tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 

En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació general del CTE i de l’específic 
de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. (Veure 
document informatiu Àmbit d’aplicació del CTE)  
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin 
Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 

La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE 
i d’altres reglaments i disposicions”. 

Requisits bàsics LOE  
art. 3 

Prestacions segons 
normativa específica  

Funcionalitat Projecte (1)

Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització adequada de 
les funcions previstes a l’edifici. 

D.141/2012
Habitabilitat 
Normativa usos 

Accessibilitat - Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons 
la normativa específica. 

D.135/95 
d’accessibilitat 

Telecomunicacions - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu la 
normativa específica. 

RD Llei 1/98, RD 
401/2003, altres 

Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics  

Seguretat Projecte (1) 

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

-  La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin 
riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat 
enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de 
construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència 
extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades 
respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 

SE Seguretat 
Estructural 

SE 2 Aptitud de servei -  L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma 
que no es produeixin deformacions inadmissibles   

DB SE  
DB SE-AE 
DB SE-A 
DB SE-C 
DB SE-F 
DB SE-M 

EHE, EF, NSR  

S I   Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2) 

SI1  Propagació 
interior 

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. DB SI 1 

SI 2 Propagació 
exterior 

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en 
l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2 

SI 3 Evacuació 
d’ocupants 

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els 
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix 
en condicions de seguretat. 

DB SI 3 

SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible 
la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de 
l’alarma als ocupants. 

DB SI 4 

SI 5 Intervenció de 
bombers 

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. DB SI 5 

SI Seguretat en 
cas d’Incendi  

SI 6 Resistència al foc 
de l’estructura 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps 
necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas  d’incendis d’establiments 

industrials, RSCIEI (RD 2267/2004). 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Nau-Magatzem 
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE 

Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en el  Document Bàsic 

Seguretat Projecte (1) 

SU Seguretat d’Utilització (art. 12 Part I del CTE) DB SUA 

SU 1 Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els 
terres seran adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, 
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de 
caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la 
neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 

DB SUA 1 

SU 2 Impacte o 
enganxada 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades 
amb els elements fixes o practicables de l’edifici. 

DB SUA 2 

SU 3 Immobilització en 
recintes tancats 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment 
immobilitzats a recintes. 

DB SUA 3 

SU 4 Il·luminació 
inadequada 

- Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una 
il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant 
interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de 
l’enllumenat normal. 

DB SUA 4 

SU 5 Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la 
circulació de les persones i la sectorització amb elements de protecció 
i contenció en previsió del risc d’aixafament. 

DB SUA 5 

SU 6 Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a 
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringeixin 
l’accés. 

DB SUA 6 

SU 7 Vehicles en 
moviment 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus 
de paviments i senyalització i la protecció de les zones de circulació 
rodades i les de les persones. 

DB SUA 7 

SU  Seguretat 
d’Utilització 

SU 8 Acció del llamp - Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del llamp 
mitjançant instal·lacions adequades de protecció contra el llamp. 

DB SUA 8 

Habitabilitat Projecte (1) 

HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS  

HS 1 Protecció enfront 
la humitat 

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat 
en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a conseqüència de 
l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del 
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva 
penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense producció de 
danys. 

DB HS 1 

HS 2 Recollida i 
evacuació de 
residus 

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus 
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de recollida 
de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels 
esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva 
posterior gestió. 

DB HS 2 

HS 3 Qualitat de l’aire 
interior 

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin 
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti 
un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de 
l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter 
general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació 
específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

DB HS 3 

HS 4 Subministrament 
d’aigua 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a 
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma 
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense 
alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els 
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i 
els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 

DB HS 4 

HS Higiene, salut i 
protecció  del 
medi ambient 

HS 5 Evacuació 
d’aigües 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües 
residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 

DB HS 5 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE 

Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics 

Habitabilitat Projecte (1)

HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE 

HE 1 Limitació de la 
demanda 
energètica 

- L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament la 
demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en 
funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i 
d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, 
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc 
d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que 
puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament 
els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar 
problemes higrotèrmics als mateixos. 

DB HE 1 

HE 2 Rendiment de les 
instal·lacions 
tèrmiques 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips.  

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació 
quedarà definida en el projecte de l’edifici. 

DB HE 2 

HE 3 Eficiència 
energètica     de 
les instal·lacions 
d’il·luminació 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les 
necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament disposant 
d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real 
de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes 
determinades condicions. 

DB HE 3 

HE 4 Contribució solar 
mínima d’ACS 

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la 
demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons CTE 
HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de 
captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa 
temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament 
i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. 

- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de mínims, 
sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les 
administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, 
atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 4 

HE Estalvi 
d’Energia 

HE 5 Contribució solar 
fotovoltaica 
mínima d’energia 
elèctrica 

- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà 
sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia 
elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o 
subministrament en xarxa.  

- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració 
de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser 
establerts per les administracions competents i que contribueixin a la 
sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva 
localització i àmbit territorial. 

DB HE 5 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) HR Protecció 
enfront del 
soroll - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements constructius 

que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per: 
* reduir la transmissió del soroll aeri,
* reduir la transmissió del soroll d’impactes, 
* reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i
* per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

DB HR 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 

✔

✔

✔
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FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ 
 

1                      DADES DE 

L ’EDIF ICI  

PROJECTE NAU-MAGATZEM  

SITUACIÓ 
Adreça:  Parc. A2 i A3 P. I. Valldegata Ponent   ALÇADA * (1) 5,30 m 

Municipi: Arenys de Mar             Nº PLANTES 1 

ÚS 
Públic       

PROPIETAT 
Pública       

INTERVENCIÓ 
Obra nova X 

Privat X Privada X Reforma / Ampliació       

 
2                DEFINICIÓ DELS 

NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 

A: ADAPTAT Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma i còmoda per persones amb 
mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 

P: PRACTICABLE Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma però que no compleix tots els 
requeriments d’adaptat. 

C: CONVERTIBLE Espai o element que permet la seva transformació com a mínim en practicable amb petites 
modificacions. 

 
3                 REQUERIMENTS 

DE NIVELL I DE RESERVA  

DEL PROJECTE 

3.1 NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS 

NIVELL D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS 

A       En edificis d’ús públic. * (2) 

A       En edificis d’habitatges de V.P.O (en promocions a partir de 33 habitatges). 

A       En edificis d’habitatges amb habitatges reservats. 

P       En edificis d’habitatges i/o de locals sense definició d’ús. 

3.2 RESERVA D’ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS 

RESERVA D’HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PÚBLICA A CATALUNYA 

      Indicar nombre determinat per l’Administració (el 3 % de la promoció anual d’habitatge). 

RESERVA D’HABITATGES EN VPO 

1       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66. 

2       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100. 

3       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200. 

            Quan el nombre total d’habitatges de la promoció sigui de més de 200 (1 més cada 50). 

RESERVA DE SERVEIS HIGIÈNICS EN EDIFICIS O LOCALS D’ÚS PÚBLIC 

      Indicar nombre (mínim un). 

RESERVA DE PLACES EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS 

1       Quan el nombre total de places es trobi entre 51 i 100. 

2       Quan el nombre total de places es trobi entre 101 i 150. 

3       Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200. 

4       Quan el nombre total de places sigui de més de 200. 

RESERVA DE PLACES D’APARCAMENT  

      Indicar nombre de places. 

3.3 RESERVA D’ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS 

RESERVA D’ESPAI PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT 
DE NOVA PLANTA 

si       Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unifamiliars, on no sigui 
obligada la instal·lació d’un ascensor. 

 
SEGELLS OFICIALS  
 
 
  
  
 
 
 
DATA:   Octubre de 2017                                                                             L’ARQUITECTE  ENRIC CASTELLÓ VIVES 
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EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN IT INERARIS 
 

4           CONDICIONS 
D’ACCESSIBILITAT 

EXTERIOR 

4.1 Paviments A     
  P     

  
Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 
diferents al gravat de les peces. 

4.2 Desnivells A     
  P     

  0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

4.3 Alçada A     
  P     

  Alçada lliure mínima 2,10 m. 

 
4.4 Portes 

A     
  P     

  Amplada 0,80 m. 

A     
  ...     

  Espai previ ∅ 1,50 m. 

...     
  P     

  Espai previ ∅ 1,20 m. 

 
5         CONDICIONS 

DE MOBIL I TAT  

INTERIOR 

5.1 Paviments A     
  P     

  
Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 
diferents al gravat de les peces. 

5.2 Desnivells A     
  P     

  0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

5.3 Alçada A     
  P     

  Alçada lliure mínima 2,10 m. 

 
5.4 Ascensors 

A     
  ...     

  Sup. cabina ≥ 1,40 m2 Amplada mín ≥ 1,00 m Profunditat mín ≥ 1,40 m. 

...     
  P     

  Sup. cabina ≥ 1,20 m2 Amplada mín ≥ 0,90 m Profunditat mín ≥ 1,20 m. 

A     
  ...     

  Portes automàtiques en recinte i cabina  Amplada 0,80 m. 

...     
  P     

  Portes automàtiques en cabina                Amplada 0,80 m. 

A     
  ...     

  Replà ∅ 1,50 m. 

...     
  P     

  Replà ∅ 1,20 m. 

 
5.5 Rampes A     

  ...     
  12 % si L ≤ 3 m;     10 % si 3 < L ≤ 10 m;     8 % si 10 < L ≤ 20 m. 

...     
  P     

  Pendent    12 %. 

A     
  P     

  Pendent màx transversal  2 %. 

A     
  P     

   Amplada 0,90m    Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A     
  ...     

  Inici i final  ∅  1,50 m.     Paviment diferenciat. 

...     
  P     

  Inici i final  ∅  1,20 m.     Paviment diferenciat. 

A     
  ...     

  Replans intermedis     Llargària  1,50 m. 

...     
  P     

  Replans intermedis     Llargària  1,20 m. 

A     
  P     

  
Passamans quan el pendent rampa > 8% i/o desnivell lateral > 20 cm: 
Alçada 0,70 – 0,75 m / 0,90 – 0,95 m; situats als dos costats; 
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

 
5.6 Escales A     

  ...     
  Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A     
  ...     

  
Passamans: situats als dos costats; 
Alçada  0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis); 
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

A     
  ...     

  Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació. 

A     
  ...     

  Màxim 12 graons seguits. 

A     
  ...     

  Graons (sense volada): alçada màx. 16 cm, estesa mín. 30 cm. 

A     
       

  Paviment diferenciat. 

A     
  ...     

  Llargada replà 1,20 m. 

 
5.7 Passadissos A     

  P     
  Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A     
  ...     

  Espai maniobres   ∅ 1,50 m. 

...     
  P     

  Espai maniobres   ∅ 1,20 m. 

 
5.8 Portes A     

  P     
  Amplada  0,80 m (tiradors tipus barra o maneta) 

A     
  ...     

  A les dues bandes   ∅ lliure 1,50 m.   

...     
  P     

  A les dues bandes   ∅ lliure 1,20 m. 
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EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS ADAPTATS 

 
6       SERVEIS  H IGIÈNICS 

 
6.1 Mobilitat 

A    
   Espai lliure maniobres   ∅ 1,50 m.   Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A    
   

Espai transferència lateral(wàter, banyera i dutxa) Amplada   
0,80m. 

 A    
   Portes              Amplada  0,80 m. 

 
6.2 Aparells sanitaris A    

   
Rentamans (sense peu) 

Alcada  0,80 – 0,85 m (lliure inferior 0,67 m).     Profunditat  0,60 m. 

 A    
   

Wàters 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m. 

 A    
   

Dutxa 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m. 

 A    
   Aixetes tipus pressió o palanca 

 
6.3 Accessoris A    

   
Barres de suport:     Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 
Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell. 

 A    
   Base del mirall         Alçada  0,90 m. 

 
7                  VESTUARIS        

 
7.1 Mobilitat 

A   Espai lliure maniobres   ∅ 1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A    
   Espai maniobres cabines i dutxes reservades   ∅ 1,50 m      

 A    
   Espai d’accés lateral i/o transferències       Amplada  0,80 m. 

 
7.2 Aparells sanitaris A    

   
Dutxes fetes en el terra 
Seient de dutxes reservades                       Alçada 0,48 – 0,52 m. 

 A    
   Aixetes tipus pressió o palanca. 

 
7.3 Accessoris A    

   
Barres de suport:   Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 
Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell 

 A    
   Base del mirall            Alçada    0,90 m. 

 A    
   Penjador                     Alçada     1,40 m. 

 
8               DORMITORIS  

 
8.1 Mobilitat 

A    
   Espai lliure maniobres   ∅ 1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A    
   Espai d’accés lateral (llit i armaris)       Amplada  0,80 m. 

 A    
   Portes armari                                         Amplada  0,80 m. 

 
9            APARCAMENTS 9.1 Accés i mobilitat A    

   Condicions d’itinerari adaptat. 

9.2 Dimensions de places 
reservades 

A    
   Plaça individual mínima   3,30 x  4,50 m     * (3) 

 
10             MECANISMES 

 
10.1 Abast 

A    
   Col·locació i manipulació                 0,40 ≤ Alçada ≤ 1,40 m. 

 A    
   Inspecció visual                                Alçada ≤ 1,10 m. 

10.2 Accionament A    
   Pressió o palanca. 

 
11                 MOBIL IARI  11.1 Taules i taulells A    

   Alçada  0,75 – 0,80 m  (lliure inferior  0,67 m).    Profunditat  0,60m. 

11.2 Prestatges i calaixos A    
   Col·locació i manipulació                 0,40 ≤ Alçada ≤ 1,40 m. 

 A    
   Inspecció visual                                Alçada ≤ 1,10 m. 

 
11.3 Bancs 

A    
   

Alçada de seient  0,45 m. 

 A    
   

Alçada bancs de recolzament  0,60 m. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS CONVERTIBLES 

 
12         ESPAI  RESERVAT 

PER UN ASCENSOR 

PRACTICABLE  

TIPUS D’ASCENSOR Oleodinàmic       Elèctric       

 
12.1 Recinte 

C    
   Amplada     m Profunditat         m 

 C    
   Espai damunt de l’última parada        Alçada        m 

 C    
   Amplada portes      m  

12.2 Fossat C    
   Quan v ≤ 1m/seg      m  

12.3 Sala màquines C    
   Amplada      m Profunditat      m Alçada      m 
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13        OBSERVACIONS:  
 
      

 

N O R M A T I V A  D ’ A C C E S S I B I L I TA T  E N  L ’ E D I F I C A C I Ó  A  C A T A LU N Y A 
 
- Llei 13/1982 d’Integració social dels Minusvàlids. Titol IX, secció primera de Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’estat). 
- Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques aprovada el 13 de novembre de 1991. 
- Reial Decret 556/1989, d’Accessibilitat en els edificis d’habitatges de protecció oficial (arreu de l’estat). 
- Decret 135/95, Codi d’Accessibilitat. 

 
Aquesta fitxa no implica el compliment de la Normativa específica de cada Ajuntament. 
 
 
C O M E N T AR I S  I  I N S T R U C C I O N S  
 

LA PÀGINA ÉS EL FULL DE REQUERIMENTS GENERALS D’ACCESSIBILITAT QUE HAURÀ DE COMPLIR EL PROJECTE D’ACORD AMB LA NORMATIVA 
VIGENT. 

         
- L’APARTAT 1 S’EMPLENA AMB LES DADES DE L’EDIFICI. 
 
- L’APARTAT 3 S’EMPLENA REMARCANT ELS REQUADRES DE COLOR GRIS QUE AFECTEN AL PROJECTE. LES LLETRES O NOMBRES IMPRESOS SÓN ELS REQUERIMENTS DE LA 

NORMATIVA. QUAN EN EL PROJECTE S’ADOPTI UNA OPCIÓ ALTERNATIVA A LA NORMA, CLADRÀ EMPLENAR EL REQUADRE GRIS BUIT AMB LA LLETRA O NOMBRE 
CORRESPONENT I REMARCAR-HO. A MÉS CALDRÀ JUSTIFICAR LA SOLUCIÓ EN L’APARTAT D’OBSERVACIONS. 

 
* (1) L’alçada es refereix al desnivell entre la rasant en el portal i l’última planta d’accés als habitatges, locals, dependències, o espais d’ús comú. 

 
* (2) La construcció, l’ampliació i la reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a 
persones amb limitacions. Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar l’adaptació dels quals requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats seran, 
almenys, practicables. (Art. 6.1 Llei d’Accessibilitat) 

 
LES PÀGINES SEGONA I TERCERA SÓN FULLS ON S’ESPECIFIQUEN ELS PARÀMETRES DE DISSENY QUE DETERMINEN ELS NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 
EXIGITS ALS ITINERARIS I ESPAIS. 
 
- CADA APARTAT ES COMPLIMENTA REMARCANT EL REQUADRE O COLUMNA GRIS QUE CONTÉ LA LLETRA CORRESPONENT AL NIVELL ADOPTAT I QUE JA VA QUEDAR 
DETERMINAT EN LA SELECCIÓ FETA EN L’APARTAT DE REQUERIMENTS DE NIVELL DEL FULL 1 (QUAN NO COINCIDEIXI AMB AQUELLA OPCIÓ CALDRÀ JUSTIFICAR-HO EN 
L’APARTAT D’OBSERVACIONS). 

 
 

* (3) El Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible recomana com a dimensions de plaça d’aparcament en bateria doble adaptada (amb pas compartit)  5,50 x 
5,00 m. 
 
 
L’APARTAT D’OBSERVACIONS ESTÀ PREVIST PER JUSTIFICAR LES SOLUCIONS ALTERNATIVES A LA NORMATIVA AIXÍ COM PER RECOLLIR ALTRES 
CONSIDERACIONS QUE AFECTIN AL PROJECTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fitxa tècnica d’Accessibilitat en l’edificació redactada per l’OCT del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Institut de Disminuïts de l’Ajuntament de Barcelona i concensuada per a la 
Generalitat de Catalunya i Diputacions Provincials. 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 

de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab ≥ 0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii∑ =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      
 Si ρ · ab ≤ 0,1 g → S = C / 1,25 

 Si 0,1 g < ρ · ab < 0,4 g → S = 
25,1
C  + 3,33 · (ρ · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 Coeficient de risc ρ   
Edificis d’importància 
normal ρ = 1,0 
Edificis d’importància 
especial ρ = 1,3 

ρ =   Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0 S =  

 

   
(4) ac / g = S · ρ · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ≤ ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  ≥ 0,08g    

ab  ≥ 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ≤ ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab  ≥ 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab ≥ 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤ ac ≤ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac > 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

Parcel.les A2-A3- Valldegata ponent Arenys de Mar

2

0,04

0,000

Estructura de portics degudament arriostrats

Octubre -2017 E. Castello i Vives

✔
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SUA JUSTIFICACIÓ  DE  LES  PRESTACIONS  DE L’EDIFICI  EN  RELACIÓ  AMB  
EL  REQUISIT  BÀSIC  DE  SEGURETAT  D’UTILITZACIÓ (De SUA1 a SUA8) 

 
SUA 1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 1.1 Lliscabilitat dels sols  X     
SUA 1.2 Discontinuïtats en els paviments  X     
SUA 1.3 Desnivells  X     
SUA 1.4 Escales i rampes  X     
SUA 1.5 Neteja dels envidraments exteriors  X     
 
SU 2 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTE O DE ATRAPAMENT 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 2.1 Impacte  X     
SUA 2.2 Atrapament  X     
 
SUA 3 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’EMPRESONAMENT EN RECINTES 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 3.1 Empresonament  X     
 
SUA 4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 4.1 Enllumenat normal en zones de circulació  X     
SUA 4.2 Enllumenat d’emergència  X     
 
SUA 5 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 5.2 Condicions de les graderies per a espectadors de peu X      
 
SU 6 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 6.1 Piscines X      
SUA 6.2 Pous i dipòsits X      
 
SUA 7 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE VEHICLES EN MOVIMENT 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 7.2 Característiques constructives X      
SUA 7.3 Protecció de recorreguts de vianants X      
SUA 7.4 Senyalització X      
 
SUA 8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL RAIG 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 8 Procediment de verificació i tipus d’instal·lació exigit  X     
Càlcul de la Eficiència requerida i el Nivell de protecció corresponent 
N g = 4.00 A e = 6.518,51 m² C 1 = 1,00  

 
N e = 0,026074 

   
Eficiència requerida: 0,78 

C 2 = 1,00 C 3 = 1,00 C 4 = 1,00 C 5 = 1,00 N a = 0,005500 Nivell de protecció: 4 
 

CLAVES 
1 Aquesta exigència no es aplicable al projecte, degut a les característiques de l’edifici. 
2 Les solucions adoptades en el projecte respecte a aquesta exigència s’ajusten a allò establert en el DB SU. 
3 Les prestacions de l’edifici respecte a aquesta exigència milloren els nivells establerts en el DB SU. 
4 S’aporta documentació justificativa de la millora de les prestacions de l’edifici en relació amb aquesta exigència. 
5 Les solucions adoptades en el projecto respecte a aquesta exigència son alternatives a lo establert en el DB SU. 
6 S’aporta documentació justificativa de les prestacions proporcionades por les soluciones alternatives adoptades. 
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HS SALUBRITAT        
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a 
conseqüència de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que 
impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.” 

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny  Ks (cm/s) ≥ 10-2 10-5<Ks<10-2 ≤ 10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua) Alta Mitja Baixa

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny Ks (cm/s) > 10-5 ≤ 10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua  Alta Mitja Baixa

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica  II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ≤ 15 16-40 41-100 

Classe d’entorn  E0 E1 

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.” 

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal  → 

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat 

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors  

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva  

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Nau-Magatzem 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

3

2 NAU-MAGATZEM 
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HS SALUBRITAT        
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.” 

- Dormitoris → 5 l/s persona - Admissió d’aire 
exterior (1) - Sala → 3 l/s persona 

- Banys → 15 l/s local 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

- Extracció de 
l’aire viciat   
fins a la coberta - Cuina → 2 l/s m2 

→ 8 l/s local  (si hi ha 
aparells de combustió) 

→ 50 l/s (extractor cuina) 
- Híbrid, o bé - General del conjunt de l’habitatge: 
- Mecànic 

- Complementari: en sala, dormitoris i cuina, mitjançant finestres o 
portes exteriors practicables. (1) 

Interior dels habitatges 

Sistemes      
de ventilació: 
(CTE DB HS 3   
apartat 3.1.1) 

- Addicional: en la cuina, amb extracció mecànica de l’aparell de 
cocció. (2) 

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus 
en edificis d’habitatges (3) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.2) 

- Mecànic 

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.3) 

- Mecànic 

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.4) - Mecànic 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (4) 

EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Per la coberta de l’edifici 
- Es farà d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (5)  

(1)  Espai exterior: És aquell que permet inscriure un cercle de diàmetre D ≥ H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D ≥ 4 m.     
(CTE DB HS 3 apartat 3.2.1) 

(2)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.  

(3)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(4)  Altres normatives que regulen les condicions de ventilació en els recintes són el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques, RITE, RD 1751/1998, el RD  486/1997 

de Seguretat i Salut en els llocs de treball i, en alguns casos, les Ordenances municipals. 
(5)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1751/1998), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM. 

✔

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació d774770897444905931f87769bb423c1001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
n

ri
c 

C
as

te
lló

 V
iv

es
09

/1
0/

20
17

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d774770897444905931f87769bb423c1001


 Oficina Consultora Tècnica COAC 3 / 4  

HS SALUBRITAT        
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns 
que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal 
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.” 

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva 
compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no 
disminuir la vida útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de 
gèrmens patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els 
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q ≥ 0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q ≥ 0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q ≥ 0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica 
q ≥ 0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q ≥ 0,03l/s    “pileta de rentamans 
q ≥ 0,065l/s  rentamans, bidet 
q ≥ 0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q ≥ 0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q ≥ 0,20l/s    banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q ≥ 0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   → P ≥ 100kPa 
  Escalfadors i fluxors → P ≥ 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament   
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC 
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum. 

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable. 

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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HS SALUBRITAT        
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”. 

Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a 
l’evacuació d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments 
hidràulics. 

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu 
manteniment i reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en 
forats o “patinets” registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔
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CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2 

Ref. del projecte:   

 
 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

obra nova  rehabil itació integral  

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat   residencial  públ ic sanitar i  

administratiu  docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús  
 

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA ≥ 33dBA  

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA ≥ 50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA ≥ 45dBA  

paret del recinte protegit RA ≥ 50dBA  

porta o finestra del recinte protegit RA ≥ 30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA ≥ 50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA ≥ 20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA ≥ 45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA ≥ 50dBA  

 

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr  en dBA 
D2m,nT,Atr 
en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60  30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

NAU-MAGATZEM 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2 

Ref. del projecte:   

 
 

 
FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus, 
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.) 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

65 < Ld ≤ 70 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

70 < Ld ≤ 75 60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 

 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA ≥ 50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr ≥ 40dBA  
 

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w ≤ 65dB  DnTA ≥ 50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA ≥ 45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum ≤ 350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum ≤ 350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A ≥ 0,2m2/m3  

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS  

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

NAU-MAGATZEM 

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔
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HE 1 CTE Paràmetres del DB HE 1 per donar compliment a les 
exigències de Limitació de la Demanda Energètica 

P. BÀSIC 
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HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica (art.15.1 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per assolir el benestar tèrmic en funció 
del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos” 

Edificis de nova 
construcció 

Rehabilitació 
d’edificis 
existents 

Edificis existents amb superfície útil > 1000 m2 on es renovi més del 25% dels seus tancaments 

Edificacions que, per les seves característiques d’utilització, hagin de restar obertes 
Edificis i monument protegits oficialment, quan el compliment de l’exigència obligui a alterar el seu aspecte 
Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses 
Construccions provisionals amb un terme previst d’utilització ≤ 2anys 
Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials 

ÀMBIT 
D’APLICACIÓ 

S’exclouen 

Edificis aïllats amb una superfície total < 50 m2 

Província: Capital província: Alçada capital província: 

Població : Alçada població: 

Zona climàtica 

Desnivell entre la població i la capital de província:  (1) 

Baixa càrrega interna (2) 
Segons la quantitat de calor que es dissipa al seu interior 

Alta càrrega interna (3) 
Higrometria 3 o inferior (55% HR) (4) 
Higrometria 4 (62 % HR) (5) 

DADES 
PRÈVIES 

Classificació dels 
espais habitables 

Segons el nivell d’humitat interior 

Higrometria 5 (70% HR) (6) 

Opció 
simplificada 

Aplicable a edificis en els quals → Percentatge d’obertures en cada façana ≤ 60% de la superfície de la façana (7) 
→ Percentatge de lluernaris en coberta ≤ 5% de la superfície de la coberta 
→ Les solucions constructives siguin convencionals (8) 

MÈTODE DE 
CÀLCUL 

Opció general Aplicable a tot tipus d’edificis → Es comprovarà el compliment de les exigències per mitjà del programa 
informàtic oficial LIDER o programa alternatiu reconegut 

Transmitància màxima de cadascun dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici  U màx
(W/m

2
K)

Murs de façana
Particions interiors en contacte amb espais no habitables
Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny (9) 
Terres (suelos) (13)

Cobertes (14)

Vidres i Marcs (15)

Mitgeres (10)

Taula 2.1 
segons zona 
climàtica 

En edificis d’habitatges, particions interiors que separen hab. calefactats de zones comuns no calefactades 

Transmitància límit i Factor solar modificat límit de cada categoria d’elements  U lim
F lim 

RECORDATORI: Paràmetres del Decret d’Ecoeficiència (11) Obligatoris +4 punts +6 punts + 8 punts

Parts massisses de tancaments verticals exteriors UMlim (W/m2K) ≤ 0,70 ≤ 0,63 ≤ 0,56 ≤ 0,49
Obertures de cobertes i façanes d’espais habitables UHlim i ULlim (W/m2K) ≤ 3,30 

 

EXIGÈNCIES Limitació 
demanda 
energètica 

Taula 2.2 
segons zona 
climàtica 

Obertures de cobertes i façanes orientades a SO (±90º) (12) FHlim i  FLlim ≤ 0,35 

Nau-Magatzem 

✔

✔

Barcelona Barcelona 1

10
9

C2

0.95

0.95
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0.53
4.4

1
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ZONA CLIMÁTICA C2 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos     USlim: 0,50 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,32 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 

Transmitancia límite de huecos(*) UHlim W/m2K 
Baja carga interna Alta carga interna 

% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,60 - - 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 

 
(*)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm sea inferior a 0,52 W/m2K se podrá tomar el valor 
de UHlim indicado entre paréntesis. 
 
 
 
ZONA CLIMÁTICA C3 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos     USlim: 0,50 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,28 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(*) UHlim W/m2K 

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4  4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,55 - 0,59 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,43 - 0,46 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,51 - 0,54 0,35 0,52 0,39 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,43 - 0,47 0,31 0,46 0,34 

 
(*)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm sea inferior a 0,52 W/m2K se podrá tomar el valor 
de UHlim indicado entre paréntesis. 
 
 
ZONA CLIMÁTICA C4 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos     USlim: 0,50 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,27 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(*) UHlim W/m2K 

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,54 - 0,56 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) 0,54 - 0,56 0,41 0,57 0,43 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,47 - 0,46 0,34 0,47 0,35 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,38 0,53 0,39 0,29 0,40 0,30 

 
(*)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm sea inferior a 0,52 W/m2K se podrá tomar el valor 
de UHlim indicado entre paréntesis. 
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En:  → tancaments 
       → particions interiors  
       → ponts tèrmics  
de l’envolvent  tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
superficials de forma que:  

→ s’eviti la formació de fongs a la seva superfície interior  

Comprovacions  

Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la superfície interior f RSi serà:  
 f RSi ≥ f RSi,  min  (segons zona climàtica) 

fRSi,  min 
Higrom. 3 

fRSi, min 
Higrom. 4 

fRSi, min 
Higrom. 5

En tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica   
Tancaments en contacte amb el terreny 

Superficials 

Exempts de comprovació 
Particions interiors en contacte amb espais no habitables on es prevegi 
escassa producció de vapor d’aigua 

En:  → tancaments 
       → particions interiors  
de l’envolvent tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
insterticials de forma que: 

→ no produeixin una merma significativa de les seves prestacions   
tèrmiques 

→ no suposin un risc de degradació o pèrdua de vida útil 
→ màxima condensació acumulada en 1 any ≤ quantitat que es pot 

evaporar en 1 any 

 

Comprovacions  

Per assegurar l’absència total de condensacions, la pressió de vapor en cada capa dels tancaments i 
particions interiors serà: 
Pressió de vapor <  Pressió de saturació  
(en condicions interiors i exteriors corresponents al mes de gener, segons apèndix G.1 del DB HE-1) 

Tancaments en contacte amb el terreny 

Limitació 
condensacions 

Insterticials 

Exempts de comprovació 
Tancaments amb barrera de vapor a la part calenta 

 

EXIGÈNCIES 

Limitació 
permeabilitat a 
l’aire fusteries 

Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de      m3h/m2  
(seran de classe               segons norma UNE  EN 12.207:2000)  

 
 
Notes: 

(1) Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apèndix D.1 del DB HE1, caldrà adjuntar justificació en el projecte 

(2) Espais amb baixa càrrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Són els destinats principalment a l’ús residencial (eventual o permanent): 
tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones de circulació d’hotels, hospitals, etc. 

(3) Espais amb alta càrrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de l’ocupació, la il·luminació o els equips existents 

(4) Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els espais d’edificis residencials) 

(5) Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines industrials, pavellons esportius, dutxes 
col·lectives, etc. 

(6) Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i piscines. 

(7) Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és inferior al 10% del sumatori de les àrees de totes les 
façanes de l’edifici, i sempre que la transmitància mitjana d’aquesta façana sigui inferior a la transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge 
d’obertures fos del 60% 

(8) Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’opció simplificada els edificis amb tancaments formats per solucions constructives tals com murs trombe, 
murs parietodinàmics, hivernacles adossats, etc. 

(9) L’exigència es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (suelos) recolzats sobre el terreny, incloses les lloses o soleres enterrades a una 
profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el requeriment es refereix al primer metre superior. 

(10) Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construïts o en construcció i que conformen una divisió comú (si l’edifici veí ni tan sols està en 
construcció, a efectes del DB HE 1, els tancaments es consideren façanes). 

(11) Cal comprovar si els paràmetres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència són més restrictius que els del DB HE 1, i aplicar els més exigents en cada 
cas. El Decret d’Ecoeficiència fixa uns paràmetres mínims a complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un número determinat de punts, 
per tal d’aconseguir un mínim de 10 punts obligatoris. 

(12) L’orientació Sud Oest del Decret d’Ecoeficiència no coincideix exactament amb la del DB HE 1 

(13) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de cambres sanitàries, es consideren com a terres (suelos) (segons RD 
1371/2007)   

(14) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de les golfes, es consideren com a cobertes (segons RD 1371/2007) 

(15) Transmitància mitja de la del vidre i la del marc, ponderada segons la superfície ocupada per cadascun d’ells (segons RD 1371/2007) 
 

Nau-Magatzem 

0.56 0.69 0.8

27
2,3 o 4
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octubre 2017 Oficina Consultora Tècnica COAC 

HE ESTALVI D’ENERGIA. 
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques 

HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions” 

Edificis de nova construcció 

Rehabilitació d’edificis existents  Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la 
superfície  il·luminada 

Reformes de: 
- locals comercials 
- edificis d’ús administratiu 

 quan es renovi la instal·lació d’il·luminació 

 Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del 
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte  

 Construccions provisionals amb un període d’utilització previst  ≤ 2anys  
 Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials  
 Edificis independents amb una superfície total < 50m2  
 Interior dels habitatges  

Àmbit d’aplicació 
INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 
INTERIOR de: 

S’exclouen: 

 Enllumenats d’emergència 

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.  
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició) 

ZONES del GRUP 1: zones de no representació VEEI ≤ 
- administratiu en general 
- andanes d’estacions de transport 
- sales de diagnòstic  
- pavellons d’exposicions o fires 

3,5 

- aules i laboratoris  4,0 
- habitacions d’hospital 
- zones comunes  

4,5 

- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 
- aparcaments 
- espais esportius  

5,0 

- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior 4,5 
ZONES del GRUP 2:  zones de representació 

- administratiu en general 
- estacions de transport  
- supermercats, hipermercats i grans magatzems 
- biblioteques, museus i galeries d’art 

6,0 

- zones comunes en edificis residencials 7,5 
- centres comercials (s’exclou les botigues)  8,0 
- hosteleria i restauració  
- religiós en general 
- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 

reunions i sales de conferències  
- botigues i petit comerç  
- zones comunes  

10 

- habitacions d’hotels, hostals, etc. 12 

VEEI (W/m2) 
Valor 
d’Eficiència 
Energètica de la 
instal·lació 

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10 

 Per a cada zona  Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada 
manual, a manca d’un altre sistema de control. 
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada 
des del quadre elèctric) 

 Per a zones d’ús esporàdic  El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per: 
- sistema de control de presència,    o bé 
- sistema de temporització 

 les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre 

EXIGÈNCIA 

SISTEMES DE 
CONTROL i 
REGULACIÓ  
de les 
instal·lacions 
d’il·luminació de 
les zones dels 
grups 
1 i 2 

 Per a zones amb aprofitament de 
la llum natural 
No és d’aplicació a 
- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital 
- habitacions d’hotels, hostals, etc. 

 la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una 
distància < 3m de la finestra: 
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on 
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat, 
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les 
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b) 

✔

✔

PROJECTE BÀSIC
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DADES DE L'EDIFICI:

Situació:

   X

USOS DE L'EDIFICI: NO ÉS D'APLICACIÓ AL NO ESTAR DINS DELS USOS D'APLICACIÓ

70 %

Comarca

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

l/dia

per protecció patrimoni cultural català

AILLAMENT TÈRMIC

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q ≥ 9 l/min 
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

Gran rehabilitació

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o 

Habitatge

AIXETES

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

SANEJAMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Municipi:

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )
Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

PROTECCIÓ SOLAR

Arenys de Mar

AIGUA tots els usos

Nova edificació

ENERGIA tots els usos
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km  0,70 W/m2K 
(1) (2)

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

Reconversió d'antiga edificació

NAU-MAGATZEM 
Maresme

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, secundària, 
universitària i professional)

no és d’aplicació quan :

l’edifici no compta amb suficient 
assolellament

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l espai previst, hi haurà una
presa d’aigua freda i una d’aigua calenta RENTAVAIXELLES

obertures de cobertes i façanes d espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km  3,30 
W/m2K (1) (2)

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

zona climàtica

marca AENOR Medioambiente

en rehabilitació per la configuració 
prèvia de l’edifici o de la normativa 

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

preveu un espai fàcilment 
accessible de      150 dm3 per 
separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se 
a les ordenances 
municipals)

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

demanda ACS a 60
0

en edificis de nova planta per limitacions 
de la normativa urbanística que 
impossibilita la superfície de captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes 
destinats al mateix ús), haurà de
disposar d'un dels següents :

les diferents unitats privatives disposen 
segons el seu ús un sistema 
d’emmagatzematge per separat 
dels diferents tipus de residu :

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

USUARIS DE L'EDIFICI

PROJECTE

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90
0), disposen d’element o tractament a 

l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de 
presència

%   (3)

edificis amb demanda d’aigua 
calenta sanitària ≥ 50 l/dia a 600 

han de disposar de sistema de 
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si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb 
efecte Joule; a qualsevol zona 
climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS      g  
canalitzat o l’aportació 
energètica és cobreix amb 
altres fonts d’energies 

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

%   (4)
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Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PROJECTE BÀSIC

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de
48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

DISSENY  DE L'EDIFICI
coberta enjardinada

PROJECTE

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90
0)

PUNTS

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE

MATERIALS

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus
d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

AILLAMENT ACÚSTIC

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70

W/m
2K ;       Km  0,63 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70

W/m
2K ;       Km  0,56 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70

W/m
2K ;       Km  0,49 W/m2K

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al
sistema d’enllumenat

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior

sigui   74 dBA

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents:

AILLAMENT TÈRMIC

CONSTRUCCIÓ

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

DECRET 21/2006

ECOEFICIÈNCIA

INSTAL·LACIONS

coberta ventilada

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87),
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen

aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

Cal fer constar el mateix percentatge de contribucioó solar que a (3)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS. 
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DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 588,00 2,0 1.176

grava i sorra solta 1,7 2

argiles 2,1 2

terra vegetal 1,7 2

pedraplé 1,8 2

terres contaminades 170503 1,8 2

altres 1,0 1

588 m3 1186,1 t 706 m3

si no no

   Superfície construïda 1.308,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 112,338 0,090 117,158

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 47,917 0,041 53,241

formigó 170101 0,036 47,695 0,026 34,068

petris barrejats 170107 0,008 10,281 0,012 15,434

guixos 170802 0,004 5,137 0,010 12,714

altres 0,001 1,308 0,001 1,700

   embalatges 0,004 5,581 0,029 37,315

fustes 170201 0,001 1,579 0,005 5,886

plàstics 170203 0,002 2,067 0,010 13,543

paper i cartró 170904 0,001 1,086 0,012 15,533

metalls 170407 0,001 0,850 0,002 2,353

0,090 117,92 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 17,01 m3 m3 m3

m3

2,61
4,56

28,90
5,06
9,39

12,71

72,2565,21

0,720,65
0,653,74 2,89

0,85

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

1,96

154,47

tancaments   acabats 

10,84

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Parc. A2 i A3. Poligon Industrial Valldegata Ponent
Arenys de Mar

NAU-MAGATZEM 

Maresme

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0

    Pes 

5,27
0,85

0

0

    Volum aparent    Densitat real

0

54,78

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

6,29

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

pel qual 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 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

706
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si
si
si
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 705,6
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 705,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 47,69

Maons, teules i ceràmics 40 47,92

Metalls 2 0,85

Fusta 1 1,58

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 2,07

Paper i cartró 0,5 1,09

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

 Per portar a l'abocador

705,60

no especial

especial

si

no

si

si

no

si no especial

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

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-
ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00

0,00
705,60

0,00

4.-

no especial

inert

inert

R.D. 105/2008

no

no especial

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

minimització

MINIMITZACIÓ
gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-
6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

si

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació d774770897444905931f87769bb423c1001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

E
n

ri
c 

C
as

te
lló

 V
iv

es
09

/1
0/

20
17

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d774770897444905931f87769bb423c1001


-
-
si

tipus de residu
terres + runes Pol. Ind. 9, PDA Ruals, parc. 10

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 705,60
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 45,99
Maons, teules i ceràmics 71,88
Petris barrejats 20,84

Metalls 3,18
Fusta 7,95
Vidres inapreciable
Plàstics 18,28
Paper i cartró 20,97
Guixos i altres no especials 19,46

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

312,55

31,78
-

-

El pressupost de la gestió de residus és de :

862,50
229,96

73,13

16.256,22 3.528,00
-

E-897.05
adreça

Exc Germans Casas SA

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
 Instal·lacions de valorització

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-
219,40

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

47,65

6.356,76

83,88

--
119,19
0,00

-
-

104,84
100

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          Transport                                                                

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

100

287,50359,38 -

0,00

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Matxucadora de petris

17.685,09

Casetes d'emmagatzematge

95,35 100

Compactadores

-

0

4.222,18

100

6.833,05 1.169,27

-

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

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

Costos*

pressupost

-

- 104,18

251,63

689,88

29.909,59El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

742,47
1.195,72El pes dels residus és de :

7.163,40

El volum de residus aparent és de :

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

codi del gestor
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1

1

-

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

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

Casetes d'emmagatzematge

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

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

Compactadores
Matxucadora de petris

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

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

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

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

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

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

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

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Total excavació 1.186,10 tones tones
Total construcció 117,92 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 161,95 tones 11 euros

Residus de construcció * 78,32 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/ tona

1781,45

fiança

FIANÇA

Obra nova

240PES TOTAL DELS RESIDUS

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

861,52

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

0,00

Total fiança 2.642,97

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

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

L'Ajuntament Arenys de Mar

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

1077,80
117,92
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Instruccions d’ús i manteniment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall  

Projecte: Projecte Bàsic de nau-magatzem  

Emplaçament   
Adreça: Parcel·la A2 i A3. P. I. Valldegata Ponent  

Codi Postal:  08350  Municipi: Arenys de Mar 

 

Promotor   
Nom: Ajuntament d’Arenys de mar   

Adreça: Riera Bisbe Pol, 8 

Codi Postal: 08350 Municipi: Arenys de Mar  

 

Autor/s projecte     
Nom: Enric Castelló Vives      

L’arquitecte/es:     

    

   Signatura/es  

Lloc i data:  Arenys de Mar  Octubre de  2017 
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Introducció  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els 
seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació.  

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:  

. La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.  

. L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic.  

. Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.  

. La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.  

. Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica.  

. La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.   

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen:  

. Codi Civil.  

. Codi Civil de Catalunya  

. Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.  

. Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.  

. Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.  

. Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.  

. Legislacions sobre els Règims de propietat.  

. Ordenances municipals.  

. Reglamentacions tècniques.  

.  

Sobre les instruccions d'ús i manteniment  

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
d’edificació, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor 
als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.   

Instruccions d’ús:  

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  

 

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

Ús principal:  Situació:  

Nau-magatzem La totalitat de l’edifici 
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Instruccions de manteniment:  

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el 
Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar 
a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment.  

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin 
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant 
al Llibre de l’Edifici.  

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques.  
 

Fonaments – Elements de contenció  
I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús:  

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o 
dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 

Incidències extraordinàries:  

.  Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  

.  Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de 
terres.  

.  Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu 
directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè prenguin les mesures adients.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.  

.  Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el 
grau de impermeabilització exigit.  
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Estructura  
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció 
al foc per a les quals s'ha construït l'edifici.  

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura 
de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents:  

Categoria d’ús  Subcategoria d’ús  
Càrrega uniforme  

Càrrega 
concentrada  Càrrega lineal  

  kN/m2–(Kg/m2)  kN - (Kg)  kN/m-(Kg/m)  

   Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels  2 – (200)  2 – (200)  –  

  A1  
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)  3 – (300)  –  –  

   Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m     

A  Zones residencials   d’alçada o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura  

–  –  0,8 – (80)  

   Trasters  3 – (300)  2 – (200)  –  
  

A2  
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)  4 – (400)  –  –  

   Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m     
   d’alçada o sobre la vora superior de l’element si  –  –  0,8 – (80)  
   està a menys altura     

   Zones administratives  2 – (200)  2 – (200)  –  

B  Zones administratives  

 Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)  3 – (300)  –  –  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  0,8 – (80)  

   Zones amb taules i cadires  3– (300)  4– (400)  –  

  C1  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  0,8 – (80)  

   Zones amb seients fixes  4 – (400)  4 – (400)  –  

  C2  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  0,8 – (80)  

C  

Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als usos 
A,B i D)  

C3  

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc.  

5 – (500)  4– (400)  –  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  1,6 - (160)  

   Zones destinades a gimnàs o activitats físiques  5– (500)  7– (700)   
  C4  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura  

–  –  1,6 - (160)  

   Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)  5– (500)  4 – (400)   
  C5  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m     

   d’alçada o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura  

–  –  3 - (300)  

D  
Zones comercials  D1  Locals comercials  5– (500)  4 – (400)  –  

 D2  Supermercats, hipermercats o grans superfícies  5– (700)  7 – (500)  –  

E  
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)  2 – (200)  20 – (2.000)  –  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura  –  –  1,6 - (160)  

 Cobertes accessibles d’ús solament privadament  1– (100)  2 – (200)  
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 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura   –  –  1,6 - (160)  

G  
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació  

G1  Cobertes amb inclinació inferior a 20º   1– (100)  2– (200)  –  

G2  Cobertes amb inclinació superior a 40º   0  2 – (200)  –  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre 
la vora superior de l’element si està a menys altura   –  –  0,8 – (80)  

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria 
d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )   .........  –  2 – (200)  

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny 
que dona empentes sobre altres elements estructurals  

zones privades    1– (100)  –  –  

zones públiques   3 – (300)  –  –  

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)   ........  –  –  

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega 
de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)   .........  –  –  

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?   SI   NO   
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

Neteja:  

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

.  Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar 
l’estructura.  

.  S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en 
les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, 
entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Inspeccions tècniques de l’estructura.  

.  Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).  

Cobertes 
I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús:  

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament 
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tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai 
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació 
de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics 
agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment.  

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 

Neteja:  

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes. 

Incidències extraordinàries:  

.  Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres de planta primera caldrà 
avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les 
mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona 
afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.  

.  Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: - Comprovar 
que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. - 
Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. - No llençar la neu de 
les cobertes al carrer. - Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes 
(antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.   

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Inspeccions tècniques de la coberta.  

.  Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització.  

.  Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 
amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges 
d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, 
entre d'altres).  

Façanes  
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
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representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).  

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana 
(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents 
o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat 
inicials.  

Neteja:  

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

.  Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers.  

.  Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: -Tancar portes i 
finestres. -Plegar i desmuntar els tendals. -Treure de llocs exposats les torretes i altres 
objectes que puguin caure al buit. -Si s'escau, subjectar les persianes.  

.  Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: -Inspeccionar i 
netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. -Comprovar fixacions dels 
elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres). -No 
llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.  

 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

. Inspeccions tècniques de les façanes.  

. Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.  

. Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 
amb fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).  
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Zones interiors d’ús comú  
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.   

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).  

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o 
d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap 
element aliè. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones 
comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.  

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin 
les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja:  

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 

Incidències extraordinàries:  

.  Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.   

.  En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir 
la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que 
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures 
genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici:  

Accions:  

-Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.  

-Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.  

-Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes.  

Evacuació:  

-Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, 
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions 
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la 
senyalització d’evacuació.  
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-En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de 
l’edifici.  

-No utilitzi mai els ascensors. -Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-
se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i 
tancaments interiors de les zones d’ús comú.  

.  Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.  

.  Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació.  

 

Instal·lació d'aigua  
I.-Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.   

Tipus de subministrament:   

Companyia subministradora   

Situació clau general de l’edifici:   

Planta baixa    

Tipus comptadors:  Situació:  

Quadre  Límit finca 

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat.  

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes.  

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:  

. Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari 
de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

. Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors 
de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les 
cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica). 
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Neteja:  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  

Incidències extraordinàries:  

. Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que 
l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl 
poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.  

. En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:  
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. - Desconnectar l'electricitat. - 
Recollir tota l'aigua. - Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi 
habitatge, local o zona com a les veïnes. - Fer reparar l'avaria. - Avisar a la companyia 
d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers.  

. En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 
es glacin. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

. Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.  

. Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant.  

. Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i 
de l’aigua calenta sanitària.  

. Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromassatge i d’altres).  

 

Instal·lació d'electricitat  
I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús:  

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació.  

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici:  
Façana   

Tipus comptadors:  Situació:  

Armari   

 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es 
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 
potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània 
- la potència màxima admesa per la instal·lació.  

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
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Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu 
del personal de la mateixa.  

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :   

.  L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.  

.  L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits.   

.  L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la 
instal·lació.   

.  Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.   

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.  

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la 
seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 

Neteja:  

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del 
circuit corresponent. 

Incidències extraordinàries:  

.  Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal 
de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

.  Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o 
un altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

.  Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.  

.  Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació.  

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.  

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
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Instal·lació de desguàs  
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs.  

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 

Neteja:  

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua. 

Incidències extraordinàries:  

.  Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua 
pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
subsòl.  

.  Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules.  

.  Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

. Revisió de la instal·lació.  

. Neteja d’arquetes.  

. Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o 
pous i bombes d’elevació  

 

Instal·lació de telecomunicacions  
I.- Instruccions d’ús: Condicions d’ús:  

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.  

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el 
manteniment o instal·ladors autoritzats. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

Incidències extraordinàries:  

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una 
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una 
manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.  

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada. 

 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus  
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús:  

Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  

Tipus de recollida municipal:   Contenidors al Carrer  

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.  

El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa 
especialitzada. 

Incidències extraordinàries:  

• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

II. Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions. 
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Instal·lació de protecció contra incendis  
I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús:  

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació.  

 
Sistema o aparells instal·lats segons projecte 
enginyer: 

Situació:  

BIE 45 amb manega semirígida 2 ut a planta baixa i 1 ut a planta primera 

extintors portàtils de pols seca polivalent Al costat de cada BIE 

 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  

En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent 
del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

Incidències extraordinàries:  

.  Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de 
manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es 
restitueixin al seu correcte estat.   

.  En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir 
la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que 
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures 
genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols 
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici. 

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.  

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 

 
Instal·lació de ventilació  
I.- Instruccions d’ús: Condicions d’ús:  

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).   

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.  
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  

II.- Instruccions de manteniment:  

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:   

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.   

• Revisió sistemes de comandament i control.  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com annex del projecte ressenyat a continuació amb 
l'objecte de complir al que estableix el RD 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el CTE modificat 
per RD 1371/2007. 
 

Projecte  NAU-MAGATZEM  

Situació Parcel. A2 i A3. Polígon Industrial Valldegata Ponent 

Població Arenys de Mar 

Promotor Ajuntament d’Arenys de mar 

 

DEFINICIÓ I CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL SEGONS EL CTE. 

CONDICIONS I MESURES PER A L'OBTENCIÓ DE LA QUALITAT DELS MATERIALS I DELS 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

1. El control de recepció de productes 

2. El control de l'execució 

3. El control de l'obra acabada 

Per a això: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, 
verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexos i modificacions. 

b) El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al 
director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així 
com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi; 
i 

c) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cada una de les unitats d'obra 
podrà servir, si així ho autoritzarà el director de l'execució de l'obra, com a part del control de 
qualitat de l'obra. 

 Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 
director de l'execució de l'obra en el Col·legi Professional corresponent o, si és el cas, en 
l'Administració Publica competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als que acrediten un interès legítim. 

 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE LAS QUE S'HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA. 
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Pla de control 
 

Definició i contingut del pla de control  
Segons el CTE 
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Codi Tècnic de l'Edificació C-PART I-PLA DE CONTROL 
 
Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat per mitjà del REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, els 
Projectes d'Execució han d'incloure, com a part del contingut documental dels mateixos, un Pla de Control que ha de 
complir allò que s'ha arreplegat en la Part I en els articles 6 i 7, a més d'allò que s'ha expressat en l'annex II. 
 
CONDICIONS DEL PROJECTE. Art. 6t 
    
6.1 Generalitats  4. El projecte descriurà l'edifici i definirà les obres d'execució del mateix 

amb el detall suficient perquè puguin valorar-se i interpretar-se 
inequívocament durant la seva execució. 

  5. En particular, i amb relació al CTE, el projecte definirà les obres 
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera 
que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les 
exigències bàsiques d'aquest CTE i la resta de normativa aplicable. Esta 
definició inclourà, almenys, la informació següent: 

 
d) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, 

equips i sistemes que s'incorporen de forma permanent en l'edifici 
projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties 
de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 

e) Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les 
condicions per a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar 
per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les 
obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

f) Les verificacions i les proves de servei que, si és el cas, hagin de realitzar-
se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici;  

g) Les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, de conformitat 
amb el que preveu el C i la resta de normativa que s'apliqui. 

  6. A l'efecte de la seva tramitació administrativa, tot projecte d'edificació 
podrà desenrotllar-se en dos etapes: la fase de projecte bàsic i la fase de 
projecte d'execució. Cada una d'estes fases del projecte ha de complir les 
condicions següents: 

 
a) El projecte bàsic definirà les característiques generals de l'obra i les 

seves prestacions per mitjà de l'adopció i justificació de solucions 
concretes. El seu contingut serà suficient per a sol·licitar la llicència 
municipal d'obres, les concessions o altres autoritzacions administratives, 
però insuficient per a iniciar la construcció de l'edifici. Encara que el seu 
contingut no permeti verificar totes les condicions que exigeic el CTE, 
definirà les prestacions que l'edifici projectat ha de proporcionar per a 
complir les exigències bàsiques i, en cap cas, impedirà el seu compliment;  

b) El projecte d'execució desenrotllarà el projecte bàsic i definirà l'obra en 
la seva totalitat sense que en ell puguin rebaixar-se les prestacions 
declarades en el bàsic, ni alterar-se els usos i condicions davall les quals, 
si és el cas, es van atorgar la llicència municipal d'obres, les concessions o 
altres autoritzacions administratives, excepte en aspectes legalitzables. El 
projecte d'execució inclourà els projectes parcials o altres documents 
tècnics que, si és el cas, hagin de desenrotllar-ho o completar-ho, els 
quals s'integraran en el projecte com a documents diferenciats davall la 
coordinació del projectista. 

  7. En l'annex I es relacionen els continguts del projecte d'edificació, sense 
perjuí del que, si és el cas, estableixin les Administracions competents. 

   
6.2 Control del projecte  1. El control del projecte té com a objecte verificar el compliment del C i la 

resta de normativa aplicable i comprovar el seu grau de definició, la 
qualitat del mateix i tots els aspectes que puguin tindre incidència en la 
qualitat final de l'edifici projectat. Aquest control pot referir-se a totes o 
algunes de les exigències bàsiques relatives a un o més dels requisits 
bàsics mencionats en l'article 1. 

  2. Els DB estableixen, si és el cas, els aspectes tècnics i formals del projecte 
que hagin de ser objecte de control per a l'aplicació dels procediments 
necessaris per al compliment de les exigències bàsiques. 

   
CONDICIONS EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. Art. 7m 
   
7.1 Generalitats  1. Les obres de construcció de l'edifici es duran a terme amb subjecció al 
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projecte i les seves modificacions autoritzades pel director d'obra prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva, i a les instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució de l'obra. 

  2. Durant la construcció de l'obra s'elaborarà la documentació 
reglamentàriament exigible. En ella s'inclourà, sense perjuí del que 
estableixen altres Administracions Publiques competents, la documentació 
del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra. En l'annex II es detalla, 
amb caràcter indicatiu, el contingut de la documentació del seguiment de 
l'obra. 

  3. Quan en el desenrotllament de les obres intervinguin diversos tècnics per 
a dirigir les obres de projectes parcials, ho faran davall la coordinació del 
director d'obra. 

  4. Durant la construcció de les obres el director d'obra i el director de 
l'execució de l'obra realitzaran, segons les seves competències 
respectives, els controls següents: 

 
a) Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se 

subministren a les obres d'acord amb l'article 7.2. 
b) Control d'execució de l'obra d'acord amb l'article 7.3; i 
c) Control de l'obra acabada d'acord amb l'article 7.4. 

   
7.2 Control de recepció en 
obra de productes, equips 
i sistemes 

 El control de recepció té com a objecte comprovar que les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s'ha 
exigit en el projecte. Aquest control comprendrà: 
 

a) El control de la documentació dels subministraments, realitzat 
d'acord amb l'article 7.2.1. 

b) El control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions 
tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2; 

c) El control per mitjà d'assajos, conforme a l'article 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentació dels 
subministraments 

 Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d'execució 
de l'obra, els documents d'identificació del producte exigits per la normativa de 
compliment obligatori i, si és el cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Esta 
documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 
 

a) Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física;  
c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE 
dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les 
disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afecten els productes subministrats. 

   
7.2.2 Control de recepció 
per mitjà de distintius de 
qualitat i avaluacions 
d'idoneïtat tècnica 

 1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
 

a) Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes 
subministrats, que asseguren les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si és el cas, el reconeixement 
oficial del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3;  

b) Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, 
equips i sistemes innovadors, d'acord amb el que estableix 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 esta documentació és 
suficient per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per 
ella. 

   
7.2.3 Control de recepció 
per mitjà d'assajos 

 1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del C pot ser 
necessari, en determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns 
productes, segons el que estableix la reglamentació vigent, o bé segons 
allò que s'ha especificat en el projecte o ordenats per la direcció 
facultativa. 

  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 
mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 

   
7.3 Control d'execució de  1. Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà 
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l'obra l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replantejament, els 
materials que s'utilitzen, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha 
indicat en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. En la recepció de 
l'obra executada poden tindre's en compte les certificacions de 
conformitat que ostenten els agents que intervenen, així com les 
verificacions que, si és el cas, realitzen 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 contemplen en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús 
previst de productes, equips i sistemes innovadors, previstes en l'article 
5.2.5. 

   
7.4 Control de l'obra 
acabada 

 En 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 direcció facultativa i les 
exigides per la legislació aplicable. 

   
ANNEX II  
   
Documentació del 
seguiment de l'obra 

 En aquest annex es detalla, amb caràcter indicatiu i sense perjuí del que estableixin 
altres Administracions Publiques competents, el contingut de la documentació del 
seguiment de l'execució de l'obra, tant l’exigia reglamentàriament, com la 
documentació del control realitzat al llarg de l'obra. 

   
II.1 Documentació 
obligatòria del seguiment 
de l'obra 

 1. Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que 
es compondrà, almenys, de: 

 
a) El Llibre d'Ordes i Assistències d'acord amb el que preveu el Decret 

461/1971, d'11 de març. 
b) El Llibre d'Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 
c) El projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel 

director d'obra. 
d) La llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és el cas, altres 

autoritzacions administratives; i 
e) El certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de març, 

del Ministeri de la Vivenda. 
  2. En el Llibre d'Ordes i Assistències el director d'obra i el director de 

l'execució de l'obra consignaran les instruccions pròpies de les seves 
respectives funcions i obligacions. 

  3. El Llibre d'Incidències es desenrotllarà d'acord amb la legislació específica 
de seguretat i salut. Tindran accés al mateix els agents que la dita 
legislació determina. 

  4. Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà 
dipositada pel director de l'obra en el Col·legi Professional corresponent o, 
si és el cas, en l'Administració Publica competent, que asseguren la seva 
conservació i es comprometen a emetre certificacions del seu contingut 
als que acrediten un interès legítim. 

II.2 Documentació del 
control de l'obra 

 1. El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció 
de productes, els controls de l'execució i de l'obra acabada. Per a això: 

 
a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control 

realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els 
seus annexos i modificacions. 

b) El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al 
director d'obra i al director de l'execució de l'obra la documentació dels 
productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i 
manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi; i 

c) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cada una de 
les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzarà el director de 
l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

  2. Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control 
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serà dipositada pel director de l'execució de l'obra en el Col·legi 
Professional corresponent o, si és el cas, en l'Administració Publica 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als que acrediten un interès legítim 

   
II.3 Certificat final d'obra  1. En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà 

haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i 
qualitativament la construcció i la qualitat d'allò que s'ha edificat d'acord 
amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les 
normes de la bona construcció. 

  2. El director de l'obra certificarà que l'edificació ha zigot realitzada davall la 
seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la 
documentació tècnica que ho complementa, trobant-se disposada per a la 
seva adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i 
manteniment. 

  3. Al certificat final d'obra se li uniran com annexos els documents següents: 
 

a) Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, 
s'hagueren introduït durant l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb 
les condicions de la llicència; i 

b) Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus 
resultats. 
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Pla de control: 
 
 

Condicions i mesures per a l'obtenció de les qualitats dels 
materials i dels processos constructius 

 
 
 

Codi Tècnic de l'Edificació 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES 

El control de recepció té com a objecte comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de 
reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporen de forma permanent en l'edifici projectat, així com les 
seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció. 

Durant la construcció de les obres el director de l'execució de l'obra realitzarà els controls següents: 

1. Control de la documentació dels subministraments 
Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director de l'execució de l'obra, els documents 
d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori i, si és el cas, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Esta documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 

-  Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

-  El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

-  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan saiga pertinent, d'acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afecten els productes subministrats. 

 
MARCAT CE I SEGELL DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
 
PROCEDIMENT PER A LA VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DEL “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al 
director de l'Execució de l'Obra que deu, per mitjà del corresponent procés de control de recepció, resoldre 
sobre l'acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i els 
constructors (i per tant als Caps d'Obra). 
 
Amb motiu de la posada en marxa del Reial Decret 1630/1992 (pel que es traslladava al nostre ordenament 
legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE) l'habitual procés de control de recepció dels 
materials de construcció està sent afectat, ja que en aquest Decret s’estableixen unes noves regles per a les 
condicions que han de complir els productes de construcció a través del sistema del marcat CE. 
 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb 
caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits 
essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d'incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d'utilització. 
e) Protecció contra el soroll. 
f) Estalvi d'energia i aïllament tèrmic 

 
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
 

• Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits 
essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies per al Document 
d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

• Que s'ha complit el sistema d'avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la 
Comissió Europea (Estos sistemes d'avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada 
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un d'ells s'especifiquen els controls que s'han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme 
notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i l'Administració competent 
en matèria d'indústria la que vetlli per la utilització correcta del marcat CE. 
 

 
 
Resulta, per tant, obligació del director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra 
estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixin les condicions 
establides en el Reial Decret 1630/1992. 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els passos següents: 
 

• Comprovar si el producte ha d'ostentar el “marcat CE” en funció que s'haja publicat en el BOE la norma 
transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per a ell, que la data d'aplicabilitat haja 
entrat en vigor i que el període de coexistència amb la corresponent norma nacional haja expirat. 

• L'existència del marcat CE pròpiament dita. 
• L'existència de la documentació addicional que procedisca. 

1. Comprovació de l'obligatorietat del marcat CE 
 
Esta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, entrant en 
“Legislació sobre Seguretat Industrial”, a continuació en “Directives ” i, finalment, en “Productes de construcció” 
(http://www.ffii.Nova.És/puntoinfomcyt/Directives.Aspe?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a què es fa referència al final de la present nota (i que s'anirà actualitzant periòdicament en funció 
de les disposicions que es vagen publicant en el BOE) es resumixen les diferents famílies de productes de 
construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema del marcat CE incloent: 
 

• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
• La data d'aplicabilitat voluntària del marcat CE i inici del període de coexistència amb la norma nacional 

corresponent (FAV). 
• La data del fi de període de coexistència a partir del qual s'ha de retirar la norma nacional corresponent 

i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el període de coexistència els fabricants poden aplicar a 
la seva discreció la reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida. 

• El sistema d'avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer diversos sistemes per a un mateix 
producte en funció de l'ús a què es destina, havent de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE 
corresponent (SEC). 

• La data de publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcat CE 
 
El marcat CE es materialitza per mitjà del símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 
 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per orde de preferència: 

1. En el producte pròpiament dita. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que li acompanya. 
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Les lletres del símbol CE es realitzen d'acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tindre una 
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
L'esmentat article estableix que, a més del símbol “CE”, han d'estar situades, en una de les quatre possibles 
localitzacions, una sèrie d'inscripcions complementàries (el contingut específic de la qual es determina en les 
normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s'inclouen: 
 

• El número d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi). 
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
• La direcció del fabricant. 
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
• Les dos últimes xifres de l'any en què s'ha estampat el marcat en el producte. 
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
• El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure's afectada per diverses els números de totes 

elles). 
• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les seves 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE 
corresponent, per al que s'ha d'incloure el número de DITE del producte en les inscripcions 
complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tindre un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent de complir, únicament, les característiques ressenyades anteriorment per al símbol. 

 
 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presente les lletres NPD (no 
‘performance' determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
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L'opció NPD és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'eixa característica. 
 
En el cas de productes via DITE és important comprovar, no sols l'existència del DITE per al producte, sinó el 
seu període de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i l'avaluació de conformitat 
associada. 
 
3. La documentació addicional 
 
A més del marcat CE pròpiament dita, en l'acte de la recepció el producte ha de posseir una documentació 
addicional presentada, almenys, en la llengua oficial de l'Estat. Quan al producte li siguen aplicables altres 
directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han sigut 
aplicades. 
 
Esta documentació depèn del sistema d'avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o 
més dels següents tipus d'escrits: 
 

• Declaració CE de conformitat: Document expedit pel fabricant, necessari per a tots els productes sigui 
quin sigui el sistema d'avaluació assignat. 

• Informe d'assaig inicial de tipus: Document expedit per un Laboratori notificat, necessari per als 
productes el sistema d'avaluació del qual sigui 3. 

• Certificat de control de producció en fàbrica: Document expedit per un organisme d'inspecció notificat, 
necessari per als productes el sistema d'avaluació del qual sigui 2 i 2+. 

• Certificat CE de conformitat: Document expedit per un organisme de certificació notificada, necessari 
per als productes el sistema d'avaluació del qual siga 1 i 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent una vegada que hagi finalitzat el 
període de coexistència, s'ha de tindre en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació 
d'aquelles especificacions tècniques que estiguin previstes en la normativa nacional vigent fins que no es 
produeixi la seva anul·lació expressa. 
 

2. Control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions tècniques 
d'idoneïtat 
El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

-  Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si és el cas, el 
reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3 del capítol 2 del C. 

-  Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord 
amb el que estableix l'article 5.2.5 del capítol 2 del C, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 

El director de l'execució de l'obra verificarà que esta documentació és suficient per a l'acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per ella. 

 
PROCEDIMENT PER AL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS A QUÈ NO ELS ÉS EXIGIBLE EL 
SISTEMA DEL “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar per al control de recepció dels materials de construcció a què 
no els és exigible el sistema del marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per a aquest 
producte com, existint estes, per estar dins del període de coexistència). 
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En aquest cas, el control de recepció ha de fer-se d'acord amb allò que s'ha exposat en article 9 del RD1630/92, 
podent presentar-se tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 

1. Productes nacionals. 
2. Productes d'un altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 
 
D'acord amb l'Art.9.1 del RD 1630/92, estos han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de 
les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar per mitjà de: 
 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s'estableixen com obligatòries en els 
Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordes d'homologació, etc., emanades, principalment, 
dels ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia. 

b) L'acreditació del seu compliment exigint la documentació que garanteixi la seva observança. 
c) L'ordenació de la realització dels assajos i proves precises, en el cas que esta documentació no es faciliti 

o no existeixi. 
 
A més, s'han de tindre en compte aquelles especificacions tècniques de caràcter contractual que es reflecteixin 
en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 
2. Productes provinents d'un país comunitari 
 
En aquest cas, l'Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran 
considerats per l'Administració de l'Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 
 

• Han superat els assajos i les inspeccions efectuades d'acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents per Espanya, efectuats per un organisme 

autoritzat en l'Estat membre en què s'hagin fabricat i que hagi sigut comunicat per aquest d'acord amb 
els procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 

 
Aquest reconeixement fefaent de l'Administració de l'Estat es fa a través de la Direcció General competent per 
mitjà de l'emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat en el BOE. No s'ha 
d'acceptar el producte si no es compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en el 
punt 1. 
 
3. Productes provinents d'un país extracomunitari 
 
L'Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que estos productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se en 
territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees 
corresponents disposen una altra cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1. 
Documents acreditatius 
 
Es relacionen, a continuació, els possibles documents acreditatius (i les seues característiques més notables) que 
es poden rebre al sol·licitar l'acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en qüestió. 
 
La validesa, idoneïtat i orde de prelació d'estos documents serà detallada en les fitxes específiques de cada 
producte. 
 

• Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
− És un document expedit per un organisme de certificació acreditada per l'Empresa Nacional 

d'Acreditació (ENAC) que testifica que el producte satisfà una(s) determinada(s) Norma(s) que 
se li apliquen. 
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− Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s'efectua per mitjà d'un procés 
de concessió i un altre de seguiment (en els que s'inclouen assajos del producte en fàbrica i en 
el mercat) a través dels comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de 
certificació (AENOR, ECA, LGAI...) 

− Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l'ús de la marca tenen una data 
de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
• Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT): 

− Els productes no tradicionals o innovadors (per als que no hi ha Norma) poden vindre acreditats 
per aquest tipus de document, la concessió dels quals es basa en el comportament favorable del 
producte per a l'ocupació prevista enfront dels requisits essencials descrivint-se, no sols les 
condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació. 

− Com en el cas anterior, aquest tipus document és un bon aval de les característiques tècniques 
del producte. 

− A Espanya, l'únic organisme autoritzat per a la concessió de DIT, és l'Institut de Ciències de la 
Construcció Eduardo Torroja (IETcc) devent, com en el cas anterior, comprovar la data de 
validesa del DIT. 

 
 
 

• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 
− Document (que substitueix als antics certificats d'homologació de producte i de tipus) emès pel 

Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de control, i publicat en el BOE, en el que se 
certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori 
contingudes en les disposicions corresponents. 

− En molts productes afectats per estos requisits d'homologació, s'ha regulat, Mitjançant Una 
Orde Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 
• Autoritzacions d'ús dels forjats: 

− Són obligatòries per als fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de 
formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretesats de formigó, o de 
ceràmica i formigó que s'utilitzen per a la fabricació d'elements resistents per a pisos i cobertes 
per a l'edificació. 

− Són concedides per la Direcció General d'Arquitectura i Política de Vivenda (DGAPV) del Ministeri 
de la Vivenda, Mitjançant Una Orde Ministerial publicada en el BOE. 

− El període de validesa de l'autorització d'ús és de cinc anys prorrogables per períodes iguals a 
sol·licitud del peticionari. 

 
• Segell INCE 

− És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del Ministeri de la Vivenda, Mitjançant 
Una Orde Ministerial, que no suposa, per si mateix, l'acreditació de les especificacions tècniques 
exigibles. 

− Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria 
primera de fabricació, els mitjans de fabricació i control així com la qualitat estadística de la 
producció. 

− La seva validesa s'estén al període d'un any natural, prorrogable pels mateixos períodes, tantes 
vegades com ho sol·liciti el concessionari, podent cancel·lar-se el dret d'ús del Segell INCE quan 
es comprovi l'incompliment de les condicions que, si és el cas, van servir de base per a la 
concessió. 
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• Segell INCE / Marca AENOR 
− És un distintiu creat per a integrar en l'estructura de certificació d'AENOR aquells productes que 

ostentaven el Segell INCE i que, a més, són objecte de Norma UNE. 
− Ambdós distintius es concedeixen per l'organisme competent, òrgan gestor o CTC d'AENOR 

(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus 
reglaments tècnics per a la concessió i retirada). 

− A l'efecte de control de recepció aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma. 

 
• Certificat d'assaig 

− Són documents, emesos per un Laboratori d'Assaig, en el que se certifica que una mostra 
determinada d'un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per 
tant, indicatiu sobre la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, 
per tant, cal mostrar-se cautelós davant de la seva admissió. 

− En primer lloc, cal tindre present l'article 14.3.B de la LOE, que estableix que estos Laboratoris 
han de justificar la seva capacitat posseint, si és el cas, la corresponent acreditació oficial 
atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Esta acreditació és requisit imprescindible 
perquè els assajos i proves que s'expedeixin siguin vàlids, en el cas que la normativa 
corresponent exigeixi que es tracte de laboratoris acreditats. 

− En la resta dels casos, en els que la normativa d'aplicació no exigeixi l'acreditació oficial del 
Laboratori, l'acceptació de la capacitat del Laboratori queda a juí del tècnic, recordant que pot 
servir de referència la relació d'estos i les seves àrees d'acreditació que elabora i comprova 
ENAC. 

− En tot cas, per a procedir a l'acceptació o rebuig del producte, caldrà comprovar que les 
especificacions tècniques reflectides en el certificat d'assaig aportat són les exigides per les 
disposicions vigents i que s'acredita el seu compliment. 

− Finalment, es recomana exigir l'entrega d'un certificat del subministrador assegurant que el 
material entregat es correspon amb el del certificat aportat. 

 
• Certificat del fabricant 

− Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d'especificacions tècniques. 

− Aquests certificats poden vindre acompanyats amb un certificat d'assaig dels descrits en 
l'apartat anterior, i en aquest cas seran valides les esmentades recomanacions. 

− Aquests tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tindre-la a l'efecte de 
responsabilitat legal si, posteriorment, sorgeix algun problema. 

 
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

− Hi ha diversos distintius i marques de qualitat voluntàries, promogudes per organismes públics o 
privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l'acreditació de les 
especificacions tècniques obligatòries. 

− Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per l'OM 
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per a 
biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per a pel·lícula anòdica sobre alumini i 
la Marca de qualitat QUALICOAT per a recobriment d'alumini. 

− Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 
exemple les marques CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 

• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d'Assaig acreditats per l'Empresa Nacional 
d'Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.És. 
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• El sistema d'acreditació de laboratoris d'assaig, així com el llistat dels acreditats en la Comunitat de 
Madrid i les seves respectives àrees pot consultar-se en la WEB:  

     www.Madrid.Org/bdccm/laboratoris/laboratoris1.Htm 
• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseïxen els esmentats documents, concedits 

per l'IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.Csic.És/suport.Html 
• Els segells i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.És, en 

“Normativa”, i en la pàgina de la Comunitat de Madrid: 
www.Madrid.Org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.Htm 

• La relació de productes certificats pels distints organismes de certificació poden trobar-se en les seves 
respectives pàgines “web” www.aenor.És , www.lgai.És, etc. 

3. Control per mitjà d'assajos  

Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del C pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assajos i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la reglamentació vigent, o bé segons allò que 
s'ha especificat en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establets en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 

 

FORMIGONS ESTRUCTURALS: El control es farà conforme el que estableix el capítol 15 de la Instrucció EHE. 

Les condicions o característiques de qualitat exigides al formigó s'especifiquen indicant les referents a la seva 
resistència a compressió, la seva consistència, grandària màxima de l'àrid, el tipus d'ambient a què estarà 
exposat. 

 

CONTROL DE LA RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ és l'indicat en l'art. 88 de l'EHE. 

 Modalitats de control: 

a) Modalitat 1:  Control a nivell reduït. Condicions: 

 - S'adopta un valor de la resistència de càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2   

 - El formigó no està sotmès a classes d'exposició III o IV 

 A més es tracta d'un edifici inclòs en una d'estes tres tipologies: 

 - Obres d'enginyeria de xicoteta importància 

- Edifici de vivendes d'una o dos plantes amb llums inferiors a 6 m 

- Edifici de vivendes de fins a quatre plantes amb llums inferiors a 6 m. (només elements que 
treballen a flexió) 

 Assajos: Mesurament de la consistència del formigó: 

- Es realitzarà un assaig de mesura de la consistència segons UNIX 83313:90 almenys quatre vegades 
espaiades al llarg del dia, quedant constància escrita. 

b) Modalitat 2:  Control al 100 per 100. Quan es conegui la resistència de totes les pastades. Vàlida 
per a qualsevol obra. 

 - Es realitzarà determinant la resistència de totes les pastades components de l'obra o la part de 
l'obra sotmesa a esta modalitat. 

c) Modalitat 3:  Control estadístic del formigó. Quan només es conegui la resistència d'una fracció 
de les pastades que es col·loquen. S'aplica en totes les obres de formigó en massa, 
armat o pretesat. 
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Divisió de l'obra en lots segons els límits següents: 

Límit superior Tipus d'element estructural 

 Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 100 m3 100 m3 100 m3 

Temps formigonat 2 setmanes 2 setmanes 1 setmana 

Superfície construïda 500 m2 1.000 m2 - 

NÚM. de plantes 2 2 - 

NÚM. de LOTS segons la 
condició més estricta    

 

Si els formigons estan fabricats en central de formigó preparat en possessió d'un Segell o Marca de 
Qualitat, es podran usar els següents valors com a mínims de cada lot: 

 

Límit superior Tipus d'element estructural 

 Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 200 m3 200 m3 200 m3 

Temps formigonat 4 setmanes 4 setmanes 2 setmana 

Superfície construïda 1.000 m2 2.000 m2 - 

NÚM. de plantes 4 4 - 

NÚM. de LOTS segons la 
condició més estricta    

Sempre que els resultats de control de producció siguin satisfactoris i estiguin a disposició del Peticionari, 
sent tres el nombre mínim de lots que deurà mostrar-se  corresponent als tres tipus d'elements 
estructurals que figuren en el quadro. 

En el cas que en algun lot la fest fos menor que la resistència característica de projecte, es passarà a 
realitzar el control normal sense reducció d'intensitat, fins que en quatre lots consecutius s'obtinguin 
resultats satisfactoris. 

El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot.  
 

Sent,  N ≥ 2 si  fck ≤ 25 N/mm² 

  N ≥ 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2  

  N ≥  6 si fck > 35 N/mm2  
Amb les condicions següents: 
• Les preses de mostra es realitzaran a l'atzar entre les pastades de l'obra. 

• No es mesclen en un mateix lot elements de tipologia estructural. 

• Els assajos es realitzaran sobre provetes fabricades, conservades i trencades segons UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 i 83304:84.  

• Els laboratoris que realitzen els assajos hauran de complir el que estableix el RD 1230/1989 i 
disposicions que el despleguen.  
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CONTROL DELS COMPONENTS DEL FORMIGÓ es realitzarà de la manera següent: 

a) Si la central disposa d'un Control de Producció i està en possessió d'un Segell o Marca de Qualitat 
oficialment reconegut, o si el formigó fabricat en central, està en possessió d'un distintiu reconegut o un 
CC-EHE, no cal el control de recepció en obra dels materials components del formigó. 

b)  Per a la resta dels casos s'estableix en l'annex I el nombre d'assajos per lot per al ciment, l'aigua de 
pastat, els àrids i altres components del formigó segons el que disposa l'art. 81 de l'EHE. 

CONTROL DE L'ACER es realitzarà de la manera següent:  

S'estableixen dos nivells de control: reduït i normal. 

- Control reduït: només aplicable a armadures passives quan el consum d'acer en obra és reduït, amb la 
condició que l'acer estigui certificat. 

Comprovacions sobre 
cada diàmetre 

Condicions 
d'acceptació o 

rebuig 
La secció equivalent no serà 
inferior al 95,5% de la seva 
secció nominal 

Si les dos comprovacions resulten satisfactòries Partida acceptada 

 Si les dos comprovacions resulten no satisfactòries Partida rebutjada 
 Si es registra un només 

resultat no satisfactori es 
comprovaran quatre noves 
mostres corresponents a la 
partida que es controla 

Si alguna resulta no 
satisfactòria Partida rebutjada 

  Si totes resulten 
satisfactòries Partida acceptada 

Formació de clavills o fissures 
en les zones de doblegat i 
ganxos d'ancoratge, per 
mitjà d'inspecció en obra 

L'aparició de clavills o fissures en els ganxos 
d'ancoratge o zones de doblegat de qualsevol 
barra 

Partida rebutjada 

 
- Control normal: aplicable a totes les armadures (actives i passives) i en tot cas per a formigó pretesat. 

Classificació de les armadures segons el seu diàmetre 
Sèrie fina ∅ = 10 mm 
Sèrie mitjana 12 = ∅ = 20 mm 
Sèrie grossa  ∅ = 25 mm 
 
 Productes certificats Productes no certificats 
Els resultats del control 
de l'acer han de ser 
coneguts 

Abans de la posada en ús de 
l'estructura 

Abans del formigonat de la part d'obra 
corresponent 

Lots Seran d'un mateix subministrador Seran d'un mateix subministrador, 
designació i sèrie. 

Quantitat màxima del lot Armadures 
passives 

Armadures 
actives 

Armadures 
passives 

Armadures 
actives 

 40 tones o fracció 20 tones o fracció 20 tones o fracció 10 tones o fracció 
NÚM. de provetes Dos provetes per cada lot 
 
- Es prendran i es realitzaran les següents comprovacions segons el que estableix EHE: 

− Comprovació de la secció equivalent per a armadures passives i actives. 
− Comprovació de les característiques geomètriques de les barres coarrugadas. 
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− Realització de l'assaig de doblegat-desplegat-desdoblegat per a armadures passives, fils d'Aram de 
pretesat i barres de pretesat. 

 
-  Es determinaran, almenys en dos ocasions durant la realització de l'obra, el límit elàstic, càrrega de ruptura i 

allargament (en ruptura, per a les armadures passives; baix càrrega màxima, per a les actives)  com a mínim 
en una proveta de cada diàmetre i tipus d'acer emprat i subministrador segons les UNE 7474-1:92 i 7326:88 
respectivament. En el cas particular de les malles electrosoldades es realitzaran, com a mínim, dos assajos per 
cada diàmetre principal emprat en cada una de les dos ocasions; i els dits assajos inclouran la resistència a 
l'arrancament del nus soldat segons UNE 36462:80. 

-  En el cas d'existir entroncaments per soldadura, s'haurà de comprovar que el material posseïx la composició 
química apta per a la soldabilitat, d'acord amb UNE 36068:94, així com comprovar l'aptitud del procediment 
de soldadura. 

Condicions d'acceptació o rebuig  

Es procedirà de la mateixa manera tant per a acers certificats com no certificats. 

- Comprovació de la secció equivalent: S'efectuarà igual que en el cas de control a nivell reduït. 

- Característiques geomètriques dels ressalts de les barres coarrugades: L'incompliment dels límits admissibles 
establerts en el certificat específic d'adherència serà condició suficient perquè es rebutgi el lot corresponent. 

- Assajos de doblegat-desplegat-desdoblegat: Si es produeix alguna fallada, se sotmetran a assaig quatre 
noves provetes del lot corresponent. Qualsevulla fallada registrada en estos nous assajos obligarà a rebutjar 
el lot corresponent. 

- Assajos de tracció per a determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l'allargament en ruptura: Mentre 
els resultats dels assajos siguin satisfactoris, s'acceptaran les barres del diàmetre corresponent. Si es 
registra alguna fallada, totes les armadures d'aquest mateix diàmetre existents en obra i les que 
posteriorment es reben, seran classificades en lots corresponents a les diferents partides subministrades, 
sense que cada lot excedeixi de les 20 tones per a les armadures passives i 10 tones per a les armadures 
actives. Cada lot serà controlat per mitjà d'assajos sobre dos provetes. Si els resultats d'ambdós assajos són 
satisfactoris, el lot serà acceptat. Si els dos resultats fossin no satisfactoris, el lot serà rebutjat, i si només un 
d'ells resulta no satisfactori, s'efectuarà un nou assaig complet de totes les característiques mecàniques que 
han de comprovar-se sobre 16 provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la mitjana aritmètica dels 
dos resultats més baixos obtinguts supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95% del dit valor. 
En cas contrari el lot serà rebutjat. 

- Assajos de soldeig: En cas de registrar-se alguna fallada en el control del soldeig en obra, s'interrompran les 
operacions de soldadura i es procedirà a una revisió completa de tot el procés. 

FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL: El control es farà conforme el que estableix 
el capítol VII de la Instrucció EFHE. 

Verificació de grossàries de recobriment: 

a) Si els elements resistents estan en possessió d'un distintiu oficialment reconegut, se'ls eximirà de la 
verificació de grossàries de recobriment, excepte indicació contrària de la Direcció Facultativa. 

b)  Per a la resta dels casos se seguirà el procediment indicat en l'annex II. 

 

ESTRUCTURES D'ACER: 

Control dels Materials 

En el cas vindre amb certificat expedit pel fabricant es controlarà que es correspon de forma inequívoca cada 
element de l'estructura amb el certificat d'origen que ho avali. 
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Per a les característiques que no queden avalades pel certificat d'origen s'establirà un control per mitjà d'assajos 
realitzats per un laboratori independent. 

En els casos que algun dels materials, pel seu caràcter singular, no tinguin normativa nacional específica es 
podran utilitzar altres normatives o justificacions amb el vistiplau de la direcció facultativa. 

Control de la Fabricació 

El control es realitzarà per mitjà del control de qualitat de la documentació de taller i el control de la qualitat de 
la fabricació amb les especificacions indicades en l'apartat 12.4 del DB SIGA 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
1. CIMENTS 
 
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). Deroga l'anterior Instrucció RC-97, incorporant l'obligació d'estar en possessió del 
marcat «CE» per als ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el període de vigència de la mateixa. 
 
• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzemament 
• Article 11. Control de recepció 
 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per a aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments especials amb molt baixa calor d'hidratació (UNE-EN 14216) i ciments d'alt forn de baixa resistència inicial (UNIX- 
EN 197- 4), aprovades per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments d'obra (UNIX- EN 413-1, aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
• Article 1.1. Certificació i distintius 
• Article 81. Control dels components del formigó 
• Article 82. Control de la qualitat del formigó 
• Article 83. Control de la consistència del formigó 
• Article 84. Control de la resistència del formigó 
• Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó 
• Article 86. Assajos previs del formigó 
• Article 87. Assajos característics del formigó 
• Article 88. Assajos de control del formigó 
• Article 90. Control de la qualitat de l'acer 
• Article 91. Control de dispositius d'ancoratge i entroncament de les armadures postteses. 
• Article 92. Control de les baines i accessoris per a armadures de pretesat 
• Article 93. Control dels equips de tesat 
• Article 94. Control dels productes d'injecció 
 
3. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT 
 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
• Article 4. Exigències administratives (Autorització d'ús) 
• Article 34. Control de recepció dels elements resistents i peces d'entrevigat 
• Article 35. Control del formigó i armadures col·locats en obra 
 
4. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB s'Estructural-Acer 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). Epígraf 12. Control de qualitat 
• Epígraf 12.3 Control de qualitat dels materials 
• Epígraf 12.4 Control de qualitat de la fabricació 
 
5. XARXA DE SANEJAMENT 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
Epígraf 6. Productes de construcció 
 
Geotextils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13252), aprovada per Orde de 29 de novembre del 2001 (BOE 07/12/2001). 
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Plantes elevadores d'aigües residuals per a edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de retenció per a instal·lacions que contenen matèries 
fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12050), aprovada per Orde de 29 de novembre del 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d'home i cambres d'inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntes elastomériques de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliureta vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 16 de gener del 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1433), aprovada per 
Resolució de 12 de juny del 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Patés per a pous de registre soterrats 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Vàlvules d'admissió d'aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 10 d'octubre del 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d'acer 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registre i cambres d'inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d'acer. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Xicotetes instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Fosses sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12566-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escales fixes per a pous de registre. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 
Sistemes i Kits d'encofrat perdut no portant de blocs buits, panells de materials aïllants o a vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (Guia VAIG DONAR-TE NÚM. 009), aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13251), aprovada per Orde de 29 de novembre del 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, aprovades per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d'1 de febrer del 2005 
(BOE 19/02/2005). 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE NÚM. 001–1 ,2, 3 i 4. 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE NÚM. 001-5. 
 
Suports estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
• Suports de corró. UNE-EN 1337- 4. 
• Suports oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 
 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig del 2002 i Resolució de 9 de novembre del 2005 (BOE 
30/05/2002 i 01/12/2005). 
• Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
• Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretesat. UNE-EN 934-4 
 
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de gener del 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 
 
Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 013; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Kits de posttensat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNIX EN 523), aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Baines de fleix d'acer per a tendons de pretesat 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 011; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
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7. OBRA 
 
ALGEPS I ESCAIOLES 
Plec general de condicions per a la recepció d'algeps i escaioles en les obres de construcció (RY-85) 
Aprovat per Orde Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  
Fase de recepció de materials de construcció 
• Article 5. Envàs i identificació 
• Article 6. Control i recepció 

 
Calçs per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Panells d'algeps 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig del 2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de novembre del 
2005 (BOE 01712/2005). 
• Panells d'algeps. UNE-EN 12859. 
• Adhesius a base d'algeps per a panells d'algeps. UNE-EN 12860. 
 
Ximeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny 
del 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
• Conductes de fums d'argila cuita. UNIX -EN 1457. 
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNIX- EN 12446 
• Components. Envans interiors de formigó. UNIX- EN 1857 
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 
• Requisits per a ximeneres metàl·liques. UNE-EN 1856-1 
 
Kits d'envans interior (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 003; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Especificacions d'elements auxiliars per a fàbriques d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tibant, fleixos de tensió, abraçadores i esquadres. UNE-EN 845-1. 
• Llindes. UNE-EN 845-2. 
• Reforç de junta horitzontal de malla d'acer. UNIX- EN 845-3. 
 
Especificacions per a morters d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morters per a revoque i lluït. UNE-EN 998-1. 
• Morters per a obra. UNE-EN 998-2. 
 
Rajoles ceràmiques 
Plec general de condicions per a la recepció de rajoles ceràmiques en les obres de construcció (RL-88) 
Aprovat per Orde Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Article 5. Subministrament i identificació 
• Article 6. Control i recepció 
• Article 7. Mètodes d'assaig 
 
Blocs de formigó. 
Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció (RB-90) 
Aprovat per Orde Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Articule 5. Subministrament i identificació 
• Article 6. Recepció 
 
8. AÏLLAMENTS TÈRMICS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productes de construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 
 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny del 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d'1 de 
febrer del 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 
• Productes manufacturats de poliestiré extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productes manufacturats de bromera rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productes manufacturats de bromera fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 
• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
• Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
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• Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemes i kits compostos per a l'aïllament tèrmic exterior amb revoc 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 004; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i kits compostos per a l'aïllament tèrmic exterior amb revoc 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 01; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
9. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
Norma Bàsica de l'Edificació (NBE CA-88) «Condicions acústiques dels edificis» (compliment alternatiu al DB HR fins a 23/10/08) 
Aprovada per Orde Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
• Article 21. Control de la recepció de materials 
• Annex 4. Condicions dels materials 
− 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
− 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament acondicionants acústics 
− 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
− 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 
− 4.5. Garantia de les característiques 
− 4.6. Control, recepció i assajos dels materials 
− 4.7. Laboratoris d'assaig 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HR. Protecció enfront del soroll. (obligat compliment a partir 24/10/08) 
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 23/10/07)  
− 4.1. Característiques exigibles als productes 
− 4.3. Control de recepció en obra de productes  
 
10. IMPERMEABILITZACIONS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubridad. Protecció enfront de la humitat. 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• Epígraf 4. Productes de construcció 
 
Sistemes d'impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 005; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Sistemes d'impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 006; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
11. REVESTIMENTS 
 
Materials de pedra natural per a ús com a paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Taulells. UNE-EN 1341 
• Llambordes. UNE-EN 1342 
• Rastells. UNE-EN 1343 
 
Llambordes d'argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesius per a taulells ceràmics 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 16 de gener (BOE 06/02/2003). 
 
Llambordes de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 14 de gener del 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Taulells prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 14 de gener del 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materials per a soleres contínues i soleres. Pastes autonivelants 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Sostres suspesos 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Taulells ceràmics 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
12. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 
 
Dispositius per a eixides d'emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig del 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositius d'emergència accionats per una manilla o un polsador per a eixides de socors. UNE-EN 179 
• Dispositius antipànic per a eixides d'emergències activats per una barra horitzontal. UNE-EN 1125 
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Ferramentes per a l'edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d'octubre del 2003 

(BOE 31/10/2002) i ampliat en Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Dispositius de tancament controlat de portes. UNE-EN 1154. 
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 1155. 
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
• Frontisses d'un sol eix. UNE-EN 1935. 
• Panys i pestells. UNIX -EN 12209. 
 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemes d'envidrament segellen-te estructural 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidre. Guia DITE núm. 002-1 
• Alumini. Guia DITE núm. 002-2 
• Perfils amb ruptura de pont tèrmic. Guia DITE núm. 002-3 
 
Portes industrials, comercials, de garatge i portes grans 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Tendals 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fatxades lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
13. PREFABRICATS 
 
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 6 de maig del 2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d'1 de febrer del 
2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 
• Pals i pals. UNE-EN 12843. 
 
Components prefabricats de formigó armat d'àrids lleugers d'estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 007; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 008; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes, d'acord amb la Guia DITE núm. 012; aprovada per Resolució de 26 de novembre del 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Rastells prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
14. INSTAL·LACIONS 
 
1 INSTAL·LACIONS DE LLANTERNERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS 4 Subministrament d'aigua 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• Epígraf 5. Productes de construcció 
 
Juntes elastomériques de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliureta vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per Resolució de 16 de gener del 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositius antiinundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Piques de cuina 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució de 9 de novembre del 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodors i conjunts d'inodors amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d'1 de febrer del 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Columnes i bàculs d'enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 10 d'octubre del 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per resolució d'1 de 28 de 
juny del 2004 (BOE 16/07/2004) 
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• Acer. UNE-EN 40- 5. 
• Alumini. UNE-EN 40-6 
• Mescla de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 
 
3 INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Juntes elastomérique emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemes de detecció de fuga 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 28 de juny del 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
4 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Instal·lacions fixes d'extinció d'incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Boques d'incendi equipades amb mànegues semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Boques d'incendi equipades amb mànegues planes. UNE-EN 671-2 
 
Sistemes fixos d'extinció d'incendis. Components per a sistemes d'extinció per mitjà d'agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de 
juny del 2004 (BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de novembre del 2005(BOE 01/12/2005). 
• Vàlvules direccionals d'alta i baixa pressió i els seus actuadores per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositius no elèctrics d'avortament per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusors per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
• Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius manuals de tir i desocupació. UNE-EN-12094-3. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a detectors especials d'incendis. UNEEN-12094-9. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius de pesada. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius pneumàtics d'alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemes d'extinció d'incendis. Sistemes d'extinció per pols 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per 
Resolució de 9 de novembre del 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes d'arruixadores i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 3 d'octubre del 2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions 
del 14 d'abril del 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny del 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer del 2005(BOE 19/02/2005). 
• Arruixadores automàtiques. UNE-EN 12259-1 
• Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2 
• Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 
• Components per a sistemes d'arruixadores i aigua polvoritzada. Detectors de flux d'aigua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a estos productes aprovada per Resolució de 14 d'abril del 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d'octubre del 
2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
• Equips de subministrament d'alimentació. UNE-EN 54-4. 
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització. UNE-EN-54-7. 
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNE-EN-54-12. 
 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepció d'equips i materials 
• Article 2 
• Article 3 
• Article 9 
 
5 COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• Justificació del comportament davant del foc d'elements constructius i els materials (veure REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s'aprova la 

classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seues propietats de reacció i de resistència enfront del foc). 
 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció 
de les seves propietats de reacció i de resistència enfront del foc. 
 
• INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (Fins al 28 de febrer del 2008) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepció d'equips i materials 
• ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS 

− ITE 04.1 GENERALITATS 
− ITE 04.2 CANONADES I ACCESSORIS 
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− ITE 04.3 VÀLVULES 
− ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESSORIS 
− ITE 04.5 XIMENERES I CONDUCTES DE FUMS 
− ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 
− ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 
− ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE 
− ITE 04.9 CALDERES 
− ITE 04.10 CREMADORS 
− ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED 
− ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 
− ITE 04.13 EMISSORS DE CALOR 

 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
(A partir de l'1 de març del 2008) 
REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 
• INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 

 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 18/09/2002) 
• Article 6. Equips i materials 
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió 
 
• INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre. (BOE 24/11/1993) 
• Article 4. Normes. 
 
• INSTAL·LACIONS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 
 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels 
edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions (RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepció d'equips i materials 
• Article 10. Equips i materials utilitzats per a configurar les instal·lacions 
 
• INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS 
 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 d'1 d'agost. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepció d'equips i materials 
• Article 6. Marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 
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B. CONTROL D'EXECUCIÓ  

Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat 
d'obra verificant el seu replantejament, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta 
de controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de 
la direcció facultativa. En la recepció de l'obra executada poden tindre's en compte les 
certificacions de conformitat que ostenten els agents que intervenen, així com les 
verificacions que, si és el cas, realitzen les entitats de control de qualitat de l'edificació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplen 
en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, previstes en l'article 5.2.5. 

Els diferents controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigent 
d'aplicació de què s'incorpora un llistat per elements constructius. 

CONTROL EN LA FASE D'EXECUCIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
 
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• Article 95. Control de l'execució 
• Article 97. Control del tesat de les armadures actives 
• Article 98. Control d'execució de la injecció 
• Article 99. Assajos d'informació complementària de l'estructura 

 
2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT 
 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• CAPÍTOL V. Condicions generals i disposicions constructives dels forjats 
• CAPÍTOL VI. Execució 
• Article 36. Control de l'execució 
 
3. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB s'Estructural-Acer 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). Epígraf 12. Control de qualitat 
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• Epígraf 12.5 Control de qualitat del muntatge 
 
 
4. IMPERMEABILITZACIONS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubridad. Protecció enfront de la humitat. 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• Epígraf 5 Construcció 
 
5. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
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Fase d'execució d'elements constructius 
• 5 Construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes d'assaig. 
 
6. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
Norma Bàsica de l'Edificació (NBE CA-88) «Condicions acústiques dels edificis» (compliment alternatiu al DB HR fins a 23/10/08) 
Aprovada per Orde Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase d'execució d'elements constructius 
• Article 22. Control de l'execució 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HR. Protecció enfront del soroll. (obligat compliment a partir 24/10/08) 
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 23/10/07)  
− 5.2. Control de l'execució 
 
7. INSTAL·LACIONS 
 
• INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 10 
 
• INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (Fins al 28 de febrer del 2008) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions 
• ITE 05 - MUNTATGE 

− ITE 05.1 GENERALITATS 
− ITE 05.2 CANONADES, ACCESSORIS I VÀLVULES 
− ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS 

 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (A partir de l'1 de març del 2008) 

− REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 
• INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 4. Normes. 
 
 
• INSTAL·LACIONS DE LLANTERNERIA 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS 4 Subministrament d'aigua 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepció de les instal·lacions 
• Epígraf 6. Construcció 
 
• XARXA DE SANEJAMENT 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
Epígraf 5. Construcció 
 
 
• INSTAL·LACIONS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 
 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació en l'interior dels 
edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions (RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 9. Execució del projecte tècnic 
 
Desplegament Del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació 
en l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions 
Aprovat per Orde C/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 
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Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 3. Execució del projecte tècnic 
 
• INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS 
 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 d'1 d'agost. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 6. Marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 
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C. CONTROL DE L'OBRA ACABADA 

A fi de comprovar les prestacions finals de l'edifici en l'obra acabada han de realitzar-se les 
verificacions i proves de servei establides en el projecte o per la direcció facultativa i les 
previstes en el CTE i resta de la legislació aplicable que s'enumera a continuació: 

 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
 
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  
• Article 4.9. Documentació final de l'obra 

 
2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT 
 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 
• Article 3.2. Documentació final de l'obra 
 
3. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HR. Protecció enfront del soroll. (obligat compliment a partir 24/10/08) 
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 23/10/07)  
− 5.3. Control de l'obra acabada 
 
4. IMPERMEABILITZACIONS 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubridad. Protecció enfront de la humitat. 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
• Epígraf 5.3 Control de l'obra acabada 

 
5. INSTAL·LACIONS 
 
• INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  
• Article 18 
 
 
• INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 

 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepció de les instal·lacions 
• Article 18. Execució i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 
• Procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques no industrials connectades a una alimentació en baixa tensió en 

la Comunitat de Madrid, aprovat per (Orde 9344/2003, d'1 d'octubre. (BOCM 18/10/2003) 
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ANNEX I. CONTROL DELS COMPONENTS DEL FORMIGÓ  
(Obligatori només per a formigons realitzats en obra o que la central no disposi d'un control de producció reconegut) 

ÀRIDS 

− Amb antecedents o experiència suficient del seu ocupació, no serà necessari fer assajos. 

− Amb caràcter general quan no es disposi d'un certificat d'idoneïtat dels àrids emés, com 
a màxim un any abans de la data d'ocupació, per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat (segons EHE art. 28é i 81.3) 
 

ASSAJOS NÚM. ASSAJOS 

1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de les partícules dels àrids  

2 UNE 7133:58 Terrossos d'argila  

3 UNE 7134:58 Partícules blanes  

4 UNE 7244:71 Material retingut per tamís 0,063 que flota en líquid de pes específic 2  

5 UNE 1744-1:99 Compostos de sofre, expressats en SO3=  referits a l'àrid sec  

6 UNE 1744-1:99 Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3= referits a l'àrid sec  

7 UNE 1744-1:99 Clorurs  

8 UNE 933-9:99 Blau de metilé  

9 UNE 146507:99 Reactivitat als àlcalis del ciment  

10 UNE EN 1097-1:97 Friabilitat de l'arena  

11 UNE EN 1097-2:99 Resistència al desgast de la grava  

12 UNE 83133:90 i UNE 83134:90 Absorció d'aigua pels àrids  

13 UNE 1367-2:99 Pèrdua de pes màxima amb sulfat magnèsic  

14 UNE 7238:71 Coeficient de forma de l'àrid gros  

15 UNE 933-3:97 Índex de lloses de l'àrid gros  

 
 AIGUA 

− En general, podran emprar-se totes les aigües sancionades com acceptables per la 
pràctica. 

− En general, quan no es posseixin antecedents de la seva utilització en obres de formigó, 
o en cas de dubte, hauran d'analitzar-se les aigües (segons EHE art. 27 i 81.2) 

ASSAJOS NÚM. ASSAJOS 

1 UNE 7234:71 Exponent d'hidrogen pH  

2 UNE 7130:58 Substàncies dissoltes  

3 UNE 7131:58 Sulfats, expressats en SOTA4  

4 UNE 7178:60 Ió clorur Cl-  

5 UNE 7132:58 Hidrats de carboni  

6 UNE 7235:71 Substàncies orgàniques solubles en èter  

7 UNE 7236:71 Presa de mostres per a l'anàlisi químic  

 
CIMENT 

Assajos 1 al 14 (art. 81.1.2 de l'EHE): 
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−  Abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament o 
quan ho indiqui la Direcció de l'Obra. 

−  En ciments amb Segell o Marca de Qualitat, oficialment reconegut per l'Administració 
competent, d'un Estat membre de la Unió Europea o que siga part de l'Acord sobre 
l'Espai Econòmic Europeu, se li eximirà dels assajos de recepció previstos en la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. En aquest cas, el subministrador haurà 
d'aportar, en l'acte de recepció, una còpia del corresponent certificat emés per 
Organisme autoritzat i, si és el cas, del d'equivalència (apartat 10.B.4 de RC-97). 

Assajos 9 al 14 (art. 81.1.2 de l'EHE): 

−  Una vegada cada tres mesos d'obra i quan ho indiqui la Direcció d'Obra. Quan el 
ciment es trobi en possessió d'un Segell o Marca de conformitat oficialment homologat 
la Direcció d'Obra podrà eximir-li, per mitjà de comunicació escrita, de la realització 
d'estos assajos, sent substituïts per la documentació d'identificació del ciment i els 
resultats de l'autocontrol que es posseeixin. En qualsevol cas hauran de conservar-se 
mostres preventives durant 100 dies. 

ASSAJOS NÚM. 
ASSAJOS 

1 UNE EN 196-2:96 Pèrdua per calcinació  

2 UNE EN 196-2:96 Residu insoluble  

3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad  

4 UNE 80118:88 Exp. Calor d'hidratació  

5 UNE 80117:87 Exp. Blancor  

6 UNE 80304:86 Composició potencial del Clínker  

7 UNE 80217:91 Àlcalis  

8 UNE 80217:91 Alúmina  

9 UNE EN 196-2:96 Contingut de sulfats  

10 UNE 80217:91 Contingut de clorurs  

11 UNE EN 196-3:96 Temps de forjat  

12 UNE EN 196-3:96 Estabilitat de volum  

13 UNE EN 196-1:96 Resistència a compressió  

14 UNE EN 196-2:96 Contingut en sulfurs  

            
 

ADDITIUS I ADDICIONS 

−  No podran utilitzar-se additius que no se subministren correctament etiquetatges i 
acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física. Els 
additius no poden tindre una proporció superior al 5% del pes del ciment. 

−  Quan s'utilitzen cendres volants o fum de sílice (addicions) s'exigirà el corresponent 
certificat de garantia emès per un laboratori oficial o oficialment acreditat amb els 
resultats dels assajos prescrits. 

 Assajos 1 al 3 (Assajos sobre additius): 

−  Abans de començar l'obra es comprovarà l'efecte dels additius sobre les 
característiques de qualitat del formigó, per mitjà d'assajos previs (segons art. 86é 
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d'EHE) També es comprovarà l'absència en la composició de l'additiu de compostos 
químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures i es determinarà el pH i residu 
sec. 

−  Durant l'execució de l'obra es vigilarà que els tipus i marques de l'additiu utilitzat 
siguin precisament els acceptats. 

 Assajos del 4 al 10 per a les cendres volants i del 8 a l'11 per al fum de sílice (Assajos 
sobre addicions): 

−  Es realitzaran en laboratori oficial o oficialment acreditat. Almenys una vegada cada 
tres mesos d'obra es realitzaran les següents comprovacions sobre addicions: triòxid de 
sofre, pèrdua per calcinació i finor per a les cendres volants, i pèrdua per calcinació i 
contingut de clorurs per al fum de sílice, a fi de comprovar l'homogeneïtat del 
subministrament. 

 

ASSAJOS NÚM. 
ASSAJOS 

1 UNE 83210:88 EX Determinació del contingut d'halogenurs totals  

2 UNE 83227:86 Determinació del pH  

3 UNE EN 480-8:97 Residu sec  

4 UNE EN 196-2:96 Anhídrid sulfúric  

5 UNE EN 451-1:95 Òxid de calci lliure  

6 UNE EN 451-2:95 Finor  

7 UNE EN 196-3:96 Expansió pel mètode de les agulles  

8 UNE 80217:91 Clorurs  

9 UNE EN 196-2:96 Pèrdua al foc  

10 UNE EN 196-1:96 Índex d'activitat  

11 UNE EN 196-2:96 Òxid de silici  
 
 
 

ANNEX II.  CONTROL DELS RECOBRIMENTS DELS ELEMENTS RESISTENTS 
PREFABRICATS  

(Obligatori només per a elements resistents prefabricats que no disposen d'un distintiu oficialment reconegut) 

El control de la grossària dels recobriments s'efectuarà abans de la col·locació dels elements 
resistents. En el cas d'armadures actives, la verificació de la grossària del recobriment 
s'efectuarà visualment, mesurant la posició de les armadures en els corresponents bords de 
l'element. En el cas d'armadures passives, es procedirà a repicar el recobriment de cada 
element que compon la mostra en, almenys, tres seccions de què cada una deurà es la secció 
central. Una vegada repicada es rebutjarà la corresponent bigueta.  

Per a la realització del control es divideix l'obra en lots: 
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TIPUS DE FORJAT GRANDÀRIA 
MÀXIMA DEL LOT 

NÚM. 
LOTS NÚM. D'ASSAJOS 

   
Nivell intens 
Una mostra per lot, 
composta per dos 
elements prefabricats 

Nivell normal    
Una mostra per lot 
composta per un 
element prefabricat                    

Forjat interior 
500 m² de superfície, 
sense sobrepassar 
dos plantes 

   

Forjat de coberta 400 m² de superfície    

Forjat sobre cambra 
sanitària 300 m² de superfície    

Forjat exterior en 
balcons o terrasses 

150 m² de superfície, 
sense sobrepassar 
una planta 
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Pla de control 
 

Llistat mínim de proves de què s'ha de deixar constància 
 
 
 

Codi Tècnic de l'Edificació 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE QUÈ S'HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA 
 
1. FONAMENTACIÓ 
 
1.1 FONAMENTACIONS DIRECTES I PROFUNDES 
 

• Estudi Geotècnic. 
• Anàlisi de les aigües quan hi hagi indicis que estes siguin àcides, salines o d'agressivitat potencial. 
• Control geomètric de replantejaments i de nivells de fonamentació. Fixació de toleràncies segons DB ES 

C Seguretat Estructural Fonaments. 
• Control de formigó armat segons EHE Instrucció de Formigó Estructural i DB ES C Seguretat Estructural 

Fonaments. 
• Control de fabricació i transport del formigó armat. 

 
1.2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 

• Excavació: 
− Control de moviments en l'excavació. 
− Control del material de rebliment i del grau de compacitat. 

 
• Gestió d'aigua: 

− Control del nivell freàtic 
− Anàlisi d'inestabilitats de les estructures soterrades en el terreny per ruptures hidràuliques. 
 

• Millora o reforç del terreny: 
− Control de les propietats del terreny després de la millora 

 
• Ancoratges al terreny: 

− Segons norma UNE EN 1537:2001 
 
2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

• Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  
− Ciment 
− Aigua de pastat 
− Àrids 
− Altres components (abans de l'inici de l'obra) 

• Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
− Resistència 
− Consistència  
− Durabilitat 

 
• Assajos de control del formigó: 

− Modalitat 1: Control a nivell reduït 
− Modalitat 2: Control al 100 % 
− Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
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− Assajos d'informació complementària (en els casos contemplats per l'EHE en els articles 72é i 75é i 
en 88.5, o quan així s'indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

 
• Control de qualitat de l'acer: 

− Control a nivell reduït: 
− Només per a armadures passives. 

− Control a nivell normal: 
− S'ha de realitzar tant a armadures actives com a passives. 
− L'únic vàlid per a formigó pretesat. 
− Tant per als productes certificats com per als que no ho siguin, els resultats de control de l'acer 

han de ser coneguts abans del formigonat. 
− Comprovació de soldabilitat: 

− En el cas d'existir entroncaments per soldadura 
 

• Altres controls: 
− Control de dispositius d'ancoratge i empalem d'armadures postteses. 
− Control de les baines i accessoris per a armadures de pretesat. 
− Control dels equips de tesat. 
− Control dels productes d'injecció. 

 
2.2 CONTROL DE L'EXECUCIÓ 
 

• Nivells de control d'execució: 
− Control d'execució a nivell reduït:  

− Una inspecció per cada lot en què s'ha dividit l'obra. 
− Control de recepció a nivell normal: 

− Existència de control extern. 
− Dos inspeccions per cada lot en què s'ha dividit l'obra. 

− Control d'execució a nivell intens: 
− Sistema de qualitat propi del constructor. 
− Existència de control extern. 
− Tres inspeccions per lot en què s'ha dividit l'obra. 

• Fixació de toleràncies d'execució 
 

• Altres controls: 
− Control del tesat de les armadures actives. 
− Control d'execució de la injecció. 
− Assajos d'informació complementària de l'estructura (proves de càrrega i altres assajos no 

destructius) 
 
 
3. ESTRUCTURES D'ACER 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada 

 
• Control de qualitat dels materials: 

− Certificat de qualitat del material. 
− Procediment de control per mitjà d'assajos per a materials que presenten característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
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− Procediment de control per mitjà d'aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per a 
materials singulars. 

 
• Control de qualitat de la fabricació: 

− Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que inclourà: 
− Memòria de fabricació 
− Plans de taller 
− Pla de punts d'inspecció 

− Control de qualitat de la fabricació: 
− Orde d'operacions i utilització de ferramentes adequades 
− Qualificació del personal 
− Sistema de traçat adequat 

 
• Control de qualitat de muntatge: 

− Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
− Memòria de muntatge 
− Plans de muntatge 
− Pla de punts d'inspecció 

− Control de qualitat del muntatge 
 
 
4. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada. 
 

• Subministrament i recepció de productes: 
− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 

 
• Control d'execució en obra: 

− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Es prestarà atenció a les trobades entre els diversos elements i, especialment, a l'execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
− Posada en obra d'aïllants tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
− Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
− Fixació de cèrcols de fusteria per a garantir l'estanqueïtat al pas de l'aire i l'aigua. 

 
 
5. SISTEMES DE PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada. 
 

• Subministrament i recepció de productes: 
− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 

 
• Control d'execució en obra: 

− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Tots els elements s'ajustaran a allò que s'ha descrit en el DB HS Salubritat, en la secció HS 1 

Protecció enfront de la Humitat. 
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− Es realitzaran proves d'estanqueïtat en la coberta. 
 
 
6. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
• Subministrament i recepció de productes: 

− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

• Control d'execució en obra: 
− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-suports, terres, etc. 
− Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
− Situació de punts i mecanismes. 
− Traçat de regates i caixes en instal·lació encastada. 
− Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
− Característiques i situació d'equips d'enllumenat i de mecanismes (marca, model i potència). 
− Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellació) 
− Verificar la situació dels quadros i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
− Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
− Quadros generals:  

− Aspecte exterior i interior. 
− Dimensions.   
− Característiques tècniques dels components del quadro (interruptors, automàtics, diferencials, 

relens, etc.) 
− Fixació d'elements i connexionat. 

− Identificació i senyalització o etiquetatge de circuits i les seues proteccions. 
− Connexionat de circuits exteriors a quadros. 
− Proves de funcionament: 

− Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
− Tir d'automàtics. 
− Encesa d'enllumenat. 
− Circuit de força. 
− Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació acabada. 

 
 
7. INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució d'extracció aportada.  

 
• Subministrament i recepció de productes: 

− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

• Control d'execució en obra: 
− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
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− Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
− Comprovació de muntatge de conductes i reixetes. 
− Proves d'estanqueïtat d'unions de conductes. 
− Prova de mesurament d'aire. 
− Proves afegides a realitzar en el sistema d'extracció de garatges:  

− Ubicació de central de detecció de CO en el sistema d'extracció dels garatges. 
− Comprovació de muntatge i accionament davant de la presència de fum. 

− Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
8. INSTAL·LACIONS DE LLANTERNERIA 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució de llanterneria aportada.  

 
• Subministrament i recepció de productes: 

− Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

• Control d'execució en obra: 
− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Punt de connexió amb la xarxa general i connexió 
− Instal·lació general interior: característiques de canonades i de valvulería. 
− Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
− Proves de les instal·lacions: 

− Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores. 

− Prova d'estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores. 

− Proves particulars en les instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària: 
a) Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua 
b) Obtenció del cabal exigit a la temperatura fixada una vegada oberts les aixetes estimades 

en funcionament simultani. 
c) Temps d'eixida de l'aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesurament de temperatures en la xarxa. 
e) Amb l'acumulador a règim, comprovació de les temperatures del mateix en la seua eixida i 

en les aixetes.  
− Identificació d'aparells sanitària i aixetes. 
− Col·locació d'aparells sanitaris (es comprovarà l'anivellació, la subjecció i la connexió). 
− Funcionament d'aparells sanitaris i cridadisses (es comprovarà l'aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desaigües). 
− Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
− El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi. 
 

• Subministrament i recepció de productes: 
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− Es comprovarà l'existència de marcat CE.  
− Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà allò que s'ha arreplegat en el 

REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
enfront del foc. 

 
• Control d'execució en obra: 

− Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
− Verificació de les dades de la central de detecció d'incendis. 
− Comprovar característiques de detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva 

ubicació i muntatge. 
− Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
− Verificar la xarxa de canonades d'alimentació als equips de mànega i sprinklers: característiques i 

muntatge. 
− Comprovar equips de mànegues i sprinklers: característiques, ubicació i muntatge. 
− Prova hidràulica de la xarxa de mànegues i sprinklers. 
− Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
− Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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