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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES DE LES OBRES
OBJECTE
La redacció d’un Projecte d’Edificació es desenvoluparà en varies fases correlatives, amb els
corresponents lliuraments parcials de l’Estudi previ (si és el cas), l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i
Projecte d’Execució.
Quan existeixi convocatòria específica d’Avantprojecte, l’objecte de l’encàrrec el constituirà la redacció
del mateix, així com tots els annexos i estudis que expliciti la corresponent convocatòria del
procediment d’adjudicació. Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a
realitzar per l’adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec.
El terme “Projecte” inclou tot allò a què es fa referència en l’objecte de l’encàrrec.
Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el previst en els
estudis d’anàlisi i necessitats previs, com a conseqüència de la documentació lliurada per la Universitat
de Barcelona o pel Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació de la UB), es consideraran també
incloses en el present encàrrec.
Per a la realització dels treballs, el Projectista tindrà en compte el que figura i sigui d’aplicació del
Contracte, i dels seus annexos. En particular, es tindrà en compte el Plec de Prescripcions per a
l’Assistència Tècnica a la Redacció de Projectes d’Edificació. Fases: Bàsic i Execució, en tot allò pugui
fer-se extensible i d’aplicació a la redacció de l’Avantprojecte.
És funció de l’Adjudicatari, mitjançant ell mateix o una persona de l’equip redactor del projecte,
mantenir els contactes que siguin necessaris amb els serveis tècnics de l’Ajuntament corresponent per
tot el que sigui menester així com confirmar el nombre de còpies i documentació específica i/o
complementària que cal lliurar per al tràmit de la Llicència d’Obres i de la Llicència Ambiental.
Igualment correspon a l’Adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries
per a la completa elaboració del projecte Bàsic, realitzar les verificacions prèvies necessàries així com
les gestions davant d’organismes i companyies per a la perfecta definició de tots els serveis i
infraestructures.

GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal assignat de l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis generals de la UB tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i
documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es
trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats
per la Universitat de Barcelona.
En el decurs de la redacció de l’Avantprojecte, la UB relacionarà (si s’escau) els aspectes a afegir, a
suprimir i les correccions a realitzar amb indicació dels terminis en què l’adjudicatari haurà de portarles a terme d’acord amb el programa de treballs establert.
L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. Aquest és el responsable de la totalitat dels treballs que
es recullen en l’Avantprojecte, llevat que s’hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva
disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per la
Universitat de Barcelona.

DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS
La supervisió i acceptació de la documentació de la fase de l’Avantprojecte, per part de la UB, és
condició obligada perquè l’Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball.
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En qualsevol lliurament parcial, la UB es reserva el dret de revisar (per ella mateixa o mitjançant
tercers) la documentació corresponent, indicant, si és el cas, la relació d’esmenes que el Projectista
haurà d’arranjar.
Per la seva banda, l’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o
justificacions que resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per la UB per a
tal fi.
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les
verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en l’Avantprojecte
en allò que pertoca a punts d’interès o singulars.

DOCUMENTS DE PROJECTE
L’Avantprojecte estarà estructurat i contindrà els documents que s’expressen a la segona part d’aquest
Plec, anomenada “Contingut documental del Projecte d’Edificació. Fase Avantprojecte”, segons els
principis reguladors del citat document.

ESTRUCTURACIÓ DE L’AVANTPROJECTE
Els documents que integren l’avantprojecte són els següents:
0 ÍNDEX GENERAL DEL PROJECTE
I MEMÒRIA (M)
M0 Índex
DD Dades generals
MD
Memòria descriptiva
ME
Memòria d’execució
AN
Annexos a la Memòria
II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)
III PRESSUPOST APROXIMAT (PR)
IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)
ET
Estudi topogràfic
EG
Estudi geotècnic
AC
Autoritzacions, certificats i altres
S’inclouran en aquest apartat els certificats, les autoritzacions o informes d’organismes públics i/o
companyies subministradores. Es farà una relació prèvia dels documents que s’aporten indicant
les dades identificatives: abast, data, entitat, etc. Per exemple, s’inclourà el Certificat de
compatibilitat urbanística, si ja se’n disposa.
JN

Justificació o estudis específics a requeriments d’algun organisme (Patrimoni, restes
arqueològiques, etc).

En el cas que s’hagin d’elaborar estudis específics complementaris a requeriment d’algun
organisme (com és el cas d’estudis de patrimoni, de paisatge urbà, arqueològics, de conques
hidràuliques, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el
projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents.
En el cas que s’hagin de confeccionar expedients per a la tramitació i gestió amb organismes o
companyies (com és el cas de connexions al clavegueram, a la xarxa elèctrica, etc.) caldrà
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adjuntar-los en aquest Annex, en el benentès que la informació de base s’ha obtingut del projecte
de l’edifici.
El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho
requereixin.
EP
Informe de l’estat de l’edifici, estudi de patologies (en el cas de rehabilitacions)
EN
Projecte d’enderroc
En el cas que s’hagi d’elaborar un projecte d’enderroc, caldrà adjuntar-lo en aquest Annex, tot i
que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents
corresponents i, especialment, en l’estudi de gestió de residus i en el pressupost del projecte.
Aquest pressupost és únic i integrarà el corresponent a l’enderroc.
SA
Projectes de serveis afectats
En el cas que s’hagin hagut d’elaborar estudis o projectes de serveis afectats (per exemple, per
trasllat de col·lectors, trasllat o soterrament de línies elèctriques, etc.), caldrà adjuntar-los en
aquest Annex. Es farà una relació prèvia indicant les dades identificatives: abast, data, autor, etc.
El seu contingut s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que indiquin les
companyies o entitats afectades.
CONTINGUT DE LA MEMÒRIA
El document de la Memòria constarà de les següents parts:
M0 Índex de la Memòria
DD Dades generals
MD Memòria descriptiva
ME Memòria d’execució
AN Annexos a la Memòria
L’estructuració de la informació s’adaptarà a la numeració i a les denominacions proposades per als
capítols i subcapítols que s’especifiquen a continuació a l’Índex de la Memòria. El projectista podrà
afegir altres capítols i subcapítols segons les característiques del projecte.
En el cas de dubte a l’hora d’incorporar un determinat concepte en un o altre capítol, prevaldrà la seva
funció a les característiques tècniques. En cadascun dels apartats de la Memòria, es desenvoluparà
el contingut i les dades indicades en el present document, a més de tot allò que el Projectista consideri
necessari fer-ne esment.
A continuació es desenvolupen els continguts de cadascuna de les parts del document Memòria.

M0 ÍNDEX DE LA MEMÒRIA
L’índex de la Memòria establirà les parts, capítols i subcapítols seguint l’esquema que s’adjunta a
continuació. La numeració pot ampliar-se a més nivells corresponents a apartats i subapartats si el
Projectista ho considera necessari.

DD DADES GENERALS
1. Contingut de l’encàrrec
2. Identificació i agents del projecte
3. Relació de documents complementaris i tècnics redactors
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. Objecte del projecte
2. Antecedents
2.1. Requisits normatius
2.2. Requisits derivats de l’encàrrec
2.3. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic
2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents
3. Descripció del projecte
3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits
3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística
3.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels
sistemes constructius
3.4 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici
4. Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici
4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici
4.2 Accessibilitat
4.3 Seguretat estructural
4.4 Seguretat en cas d’incendi
4.5 Seguretat d’utilització
4.6 Altres requisits rellevants segons el projecte

ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN CN Justificació específica a requeriment d’algun organisme
AN Altres Annexos a la Memòria
DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Condicions generals:
La documentació gràfica ha d’incloure tants plànols com siguin necessaris per a la comprensió
arquitectònica del projecte i les previsions per a l’execució de les obres en fase d’Avantprojecte.
La informació ha de ser ordenada, clara i precisa.
S’hi indicarà l’escala gràfica. Es recomana treballar en format DIN A2 amb les escales convencionals
(1/2000; 1/1000; 1/500, 1/200, 1/100, 1/50,...). En casos singulars, es consensuaran les escales amb
els tècnics designats de la UB.
S’hi inclouran les cotes necessàries per a la comprensió arquitectònica del projecte.
En els plànols s’utilitzarà una simbologia coherent xxx els elements grafiats.
Format i presentació
Pel que fa al format, organització i presentació dels plànols es lliurarà en format obert (DWG, WORD,
EXCEL, TCQ, Presto,....) i en format tancat PDF.
Estructuració de la Documentació gràfica:
La documentació gràfica s’ha d’organitzar en correspondència amb l’estructura de la Memòria, havent
hi ha uns plànols de definició general del projecte i altres que entren en detalls dels sistemes
constructius de la Memòria (capítols d’obra) i de l’estat d’amidaments.
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Els plànols s’han d’ordenar seguint la nomenclatura i codi d’identificació que s’indiquen a continuació,
que és aplicable tant als projectes d’obra nova com als de reforma.
A les inicials DG s’han d’afegir les lletres U corresponent a Urbanització i A, a Arquitectura. Els
números 01, 02,... indiquen la numeració d’ordre dels plànols de cada apartat.
La Documentació gràfica del projecte s’estructura en els següents capítols:
DG 0 Índex
DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors
DG A Definició general de l’edifici
DG I Seguretat en cas d’incendi
DG 00 Treballs previs i Replanteig general
DG 01 Sustentació de l’edifici i adequació del Terreny
DG E Execució de les obres
DG 0

Índex

Seguirà l’estructuració del Plec i es configurarà en forma de taula que tindrà quatre columnes relatives
a: codi del plànol, descripció, nombre de fulls, número de plànol i codi de fitxer dwg.
-

Codi de plànol: en relació amb el capítol corresponent de la Memòria i la nomenclatura del
Plec
Descripció: Títol del capítol i del subcapítol que coincidirà amb el capítol corresponent de la
Memòria i la nomenclatura d’aquest Plec.
Número de plànol: correlatiu dins del total de plànols de cada capítol.
Codi de fitxer .dwg

DG U

Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors
U.01 Situació
U.02 Emplaçament
U.03 Justificació urbanística
U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats
U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors
U 06 Imatges de la proposta arquitectònica

DG A

Definició general de l’edifici
A.01
Plantes generals
A.02
Plantes de cobertes
A.03
Alçats generals
A.04
Seccions generals

DG I

Seguretat en cas d’incendi
I. 01
Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior
I. 02
Compartimentació i resistència al foc de l’estructura
I. 03
Evacuació
I. 04
Instal·lacions de protecció contra incendi

DG 00 Treballs previs i Replanteig general
00.01 Treballs previs
00.02 Replanteig general
DG 01 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny
01.01 Plantes
01.02 Seccions i/o perfils
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DG E Execució de les obres

PR PRESSUPOST APROXIMAT
El projectista haurà de confeccionar una valoració aproximada del cost de l’obra. Aquesta valoració
s’ha de fer en base del mòdul previst per l’obra (en funció de la seva tipologia) i de la superfície total
construïda de l’edifici.
El mòdul a aplicar a l’edifici per part del Projectista, s’haurà de determinar a partir de les dades que la
Universitat de Barcelona faciliti, del Banc de Preus de l’ITEC o bé extret de revistes especialitzades en
la matèria.
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
REDACCIÓ DE PROJECTES BÀSICS DE LES OBRES
OBJECTE
El Projecte bàsic correspon a la definició precisa de les característiques generals de l’obra, mitjançant
l’adopció i justificació de solucions concretes. El projecte bàsic permetrà la tramitació i obtenció de la
corresponent llicència d’obres i la llicència d’activitats. Per tant, qualsevol modificació d’aquest
document, addenda que exigeixi l’Administració competent per a l’obtenció de la llicència d’obres es
considera inclosa en el present contracte.
El projecte bàsic es desenvoluparà, si s’escau, en les etapes d’Estudi Previ i/o Avantprojecte, d’acord
amb els continguts que indica el COAC.
És funció de l’Adjudicatari, mitjançant ell mateix o d’una persona de l’equip del redactor del projecte,
mantenir els contactes que siguin necessaris amb els serveis tècnics de l’Ajuntament corresponent per
tot el que sigui imprescindible, així com per confirmar la documentació específica i/o complementària
que cal lliurar per al tràmit de la Llicència d’Obres i de la Llicència Ambiental.
Igualment correspon a l’Adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries
per a la completa elaboració del projecte Bàsic, realitzar les verificacions prèvies necessàries així com
les gestions davant d’organismes i companyies per a la perfecta definició de tots els serveis i
infraestructures.
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les
verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el Projecte Bàsic
en allò que pertoca a punts d’interès o singulars.
Per a la realització del Projecte Bàsic, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui
d’aplicació en el moment de la seva redacció.
La Universitat de Barcelona ha de tenir accés a informació fiable del conjunt dels seus equipaments
(tant d’edificació com d’infraestructures) durant totes les fases del seu desenvolupament en les que hi
té alguna responsabilitat, alhora que vol garantir una correcta transferència de la informació requerida
per part dels seus usuaris finals.

GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal assignat de l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis generals de la UB tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i
documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es
trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats
per la Universitat de Barcelona.
En el decurs de la redacció del Projecte bàsic, la UB relacionarà (si s’escau) els aspectes a afegir, a
suprimir i les correccions a realitzar amb indicació dels terminis en què l’adjudicatari haurà de portarles a terme d’acord amb el programa de treballs establert.
L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. Aquest és el responsable de la totalitat dels treballs que
es recullen en el Projecte bàsic, llevat que s’hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva
disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per la
Universitat de Barcelona.
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DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS
La supervisió i acceptació de la documentació de la fase de l’Avantprojecte, per part de la UB, és
condició obligada perquè l’Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball.
En qualsevol lliurament parcial, la UB es reserva el dret de revisar (per ella mateixa o mitjançant
tercers) la documentació corresponent, indicant, si és el cas, la relació d’esmenes que el Projectista
haurà d’arranjar.
Per la seva banda, l’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o
justificacions que resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per la UB per a
tal fi.
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les
verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en l’Avantprojecte
en allò que pertoca a punts d’interès o singulars.
El contingut del projecte bàsic vindrà determinat per la legislació vigent i la normativa del COAC,
organitzat en els següents apartats:
Memòria: Descripció general de l’obra a fer i la justificació de les solucions adoptades. Inclourà com
a annexos les justificacions del compliment de les normatives d’aplicació al projecte.

IN.

ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD. DADES GENERALS
DD 1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte
Objecte de l’encàrrec
Situació: núm. de parcel·la, municipi, adreça postal, referència cadastral, etc. Altres
DD 2 Agents del projecte
Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, adreça postal, adreça electrònica,
telèfon...
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, adreça postal, adreça electrònica,
telèfon ...
Altres
DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant-ne els tècnics redactors
quan siguin diferents del projectista

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
• 1.1. Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec, especificant:
- Dades de la parcel·la: forma, mides, topografia, límits, orientació, etc.
- Característiques rellevants de les infraestructures, edificacions, vegetació i altres elements en
l’entorn i en la pròpia parcel·la.
- Altura topogràfica, pluviometria, condicions d’indomtabilitat, vents dominants etc.
- Servituds
- Condicionants de patrimoni
- Condicionants arqueològics o de preexistències
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-

Estat de l’edifici en cas d’edificis existents
Altres

• 1.2. Marc legal
- Indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres
reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.
MD 2 Descripció del projecte
• 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
- Descripció del projecte i la seva implantació en relació a l’entorn
- Ordenació i urbanització dels espais exteriors (adequació general del terreny, accessibilitat,
intervenció dels bombers, etc.)
• 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística.
- Dades urbanístiques i quadre comparatiu resum de paràmetres
Quadre tipus 1:
Normativa urbanística paràmetres bàsics del Planejament
Quadre tipus 2:
Quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics
• 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.
- Aspectes formals, funcionals i constructius de l’edifici
- Descripció de la solució adoptada, configuració general: forma, volumetria, altura, número de
plantes, accessos, etc.
- Programa funcional: ús característic i resta d’usos
• 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes i paràmetres resum de l’edifici
Quadre tipus 3:
Relació de superfícies útils i construïdes de cada entitat.
Quadre tipus 4:
Resum de programa: nombre d’habitatges, places
d’aparcament, locals, trasters, ...
MD 3 Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les característiques de
l’edifici
Relació de requisits a complimentar en el conjunt de l’edifici i que depenen de les seves
característiques i ubicació.
Definició de les prestacions de l’edifici que permeten garantir els requisits d’acord amb la normativa
aplicable (estatal, autonòmica i/o municipal o altres reglamentacions).
• 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
• 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici
Es dona compliment a les normatives específiques que fan referència a les condicions
funcionals relatives als diferents usos dels edificis per tal de garantir el requisit bàsic
d’utilització.
Descripció, en base al programa funcional i per als diferents usos (Habitatges; Elements
comuns de l'edifici; Locals d'Oficina, Comercial, serveis i similars; Aparcament; Industrial) de
les condicions dimensionals (superfícies, altures útils, etc.), les condicions constructives, la
dotació d’instal·lacions i en general totes aquelles prestacions que siguin prescriptives segons
la normativa de funcionalitat d’aplicació, ja sigui estatal, autonòmica o local.
Es justifica la col·locació de casellers-apartats per a l'entrega de correspondència a domicili.
Quadre de superfícies útils
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• 3.1.2 Condicions d’accessibilitat
Es dona compliment a la normativa específica per als diferents usos dels edificis per tal de garantir el
requisit bàsic d’accessibilitat. (D. 135/1995, CTE DB SU(A), D.141/2012 Habitabilitat).
Definició de les prestacions d’accessibilitat segons el nivell exigible: Itineraris, elements
accessibles, etc.:
Condicions exigibles segons ús, superfície i tipus d’intervenció: accessibilitat en l’exterior de
l’edifici, entre plantes de l’edifici i en cada planta.
Condicions exigibles dels espais, instal·lacions o serveis, en funció del seu nivell
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda: adaptat / practicable i convertible.
Característiques dels itineraris: accessibles, adaptat / practicable / convertible
Característiques dels ascensors: accessibles, adaptat / practicable
Elements accessibles: dotació i característiques dels mateixos
• 3.2 Seguretat estructural
Especificació dels requisits de Resistència i Estabilitat i d’Aptitud al servei, indicant si s’ajusten al CTE
o si es superen aquests límits, per necessitats derivades de la intervenció o per acord amb el promotor.
-

Sustentació de l’edifici: característiques del terreny.
Acceleració sísmica bàsica.
Si es disposa de l’estudi geotècnic: característiques del terreny i relació de paràmetres que
s’hauran de considerar per al càlcul dels fonaments. (nivell freàtic, coeficient de permeabilitat,
classificació sísmica del terreny, agressivitat del terreny i de l’aigua, etc.)
Si no es disposa de l’estudi geotècnic: especificar les preexistències i tota la informació
disponible d’interès tal com tipus de fonamentació habitual de la zona, possibles modificacions
del terreny per usos anteriors, etc.

-

Sistema estructural
Accions, Càrregues Variables (Q):
sobrecàrregues d’ús, en funció del programa d’usos de l’edifici.
definició del tren de càrregues en cas de pas de vehicles sobre plantes soterrani
Classificació de la importància de l’edifici segons normativa sísmica i d’acord amb el promotor

• 3.3 Seguretat en cas d’incendi
Aquest apartat de la memòria descriptiva conjuntament amb la corresponent documentació gràfica ha
de constituir l’annex de Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis (Documents annexos al
projecte) i es desenvoluparà amb el contingut que es detalla a continuació.
Quan es necessiti informe preceptiu de bombers, es desenvoluparà en base a la norma UNE 157653
"Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra incendios en edificios y en
establecimientos"
Si s'escau, s'indicaran els acords als que s'ha arribat amb S.P.E.I.S amb la data i persona de
referència.
(veure ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS)
Definir qualitativament i quantitativa les exigències del CTE DB-SI, RSCIEI i justificar-les.
(Es complimenta amb altra normativa de seguretat en cas d'incendi que li sigui d'aplicació: autonòmica
i municipal.)
Consideracions generals: Tipus d’intervenció, normativa d’aplicació, dades del projecte que siguin
rellevants per a la seguretat en cas d'incendi.
Definició de les prestacions en base a les següents exigències:
-

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici
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Aproximació i entorn: vial d’accés i espai de maniobra, proximitat a àrees forestals, etc.
Accessibilitat per façana: façanes accessibles, accés en planta baixa, obertures d’accés en
plantes.
Espai exterior per a l’evacuació dels ocupants i relació amb les sortides de l’edifici.
Condicions de l’espai exterior segur (assignació d’ocupants i dimensionament) i de l’espai
exterior.
-

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi
Compartimentació en sectors d’incendi, valors de resistència al foc exigibles.
Identificació dels locals de risc indicant classificació, necessitat de vestíbul d’independència i
valors de resistència al foc de tancaments i portes.
Compartimentació dels espais ocults i dels passos d’instal·lacions.
Classes de reacció al foc dels materials de revestiment, de capes contingudes en l’interior de
tancaments, d’espais ocults i de mobiliari, si s’escau, segons zones i usos.

-

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi
Condicions de resistència al foc de mitgeres, façanes i cobertes: valors de resistència al foc,
franges resistents, separació d’obertures, etc.
Classes de reacció al foc en façanes i cobertes dels materials de revestiment i de capes
contingudes en l’interior de tancaments de façanes ventilades.

-

Condicions de resistència al foc de l’estructura
Valors de resistència al foc exigible als elements estructurals segons ubicació i usos;
condicions generals per garantir-los.

-

Condicions per a la evacuació dels ocupants
Densitat d’ocupació i número d’ocupants segons usos (recinte, planta, sector, edifici).
Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació segons usos, ocupació, altura
d’evacuació, etc. Compatibilitat dels elements d’evacuació amb altres de l’edifici.
Dimensionament dels elements d’evacuació.
Configuració dels elements d’evacuació: escales (tipus de protecció contra l’incendi, amplada
mínima, ventilació, etc.), portes, passadissos i rampes, zones de refugi i vestíbuls
d’independència.
Sistemes de control de fums de l’incendi en aparcaments, atris i establiments de pública
concurrència, si s’escau.
Evacuació de persones amb discapacitat.
Senyalització dels mitjans d’evacuació.

-

Instal·lacions de protecció contra incendi
Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi (en l’edifici o establiment i en cada sector
o local de risc especial, si s’escau, segons l’ús, superfície, ocupació, altura d’evacuació, etc.
Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis

• 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
Definir qualitativament i quantitativament les exigències del CTE i justificar-les.
(Es complementa amb altra normativa d’utilització i accessibilitat que li sigui d'aplicació: autonòmica i
municipal)
Consideracions generals: Tipus d’intervenció, normativa d’aplicació. Condicions exigibles pels
diferents riscos.
Definició de les prestacions en base a les següents exigències:
-

Condicions per limitar el risc de caigudes
Definició de la classe de lliscament dels terres.
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Discontinuïtats en els paviments: graons aïllats, condicions del terra, zones de circulació, etc.
Desnivells: proteccions, característiques i configuració de les barreres de protecció.
Escales, segons ús: amplada mínima segons usos, trams, replans, graons, passamans,
senyalització, etc.
Rampes, segons ús: amplada mínima segons usos, pendent, trams, replans, proteccions,
passamans, etc.
Passadissos esglaonats d’accés a localitats en grades i tribunes: característiques i
configuració.
Neteja dels envidraments exteriors: condicions d’accessibilitat.
-

Condicions per limitar el risc d’impacte o “d’atrapament”
Impacte amb elements fixes o practicables: altures lliures, obertura de portes, etc.
Impacte amb elements fràgils: protecció, identificació de les àrees de risc i classificació a
impacte dels vidres.
Impacte amb elements insuficientment perceptibles: senyalització.
Atrapament portes corredisses

-

Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes
Portes en petits recintes: dispositius i força d’obertura

-

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada
Enllumenat normal: definició dels nivells mínims d’il·luminació en les zones de
circulació
Enllumenat d’emergència: dotació i condicions

-

Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la
tipologia de l’edifici
Condicions de les grades per a espectadors drets

-

Condicions per limitar el risc d’ofegament
Piscines, protecció: Necessitat de barreres de protecció per al control d’accés.
Barreres de protecció: altura i configuració.
Característiques del vas: pendent, fondària, obertures, classe de lliscament dels terres, etc.
Pous i dipòsits: proteccions

-

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
Configuració de l’espai d’accés i espera
Circulació conjunta de vehicles i persones en rampes per a vehicles: amplada i protecció
Protecció dels recorreguts de vianants
Senyalització

-

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp
Justificació de la necessitat o exempció del sistema de protecció
Tipus d’instal·lació exigida: eficàcia i nivell de protecció

• 3.5 Salubritat
Definir qualitativament i quantitativa les exigències del CTE.
Es complementa amb altra normativa de seguretat en cas d'incendi que li sigui d'aplicació: autonòmica
i municipal
• 3.5.1 Protecció contra la humitat
Condicions de l’entorn: coeficient de permeabilitat del terreny, grau d’exposició al vent i zona
pluviomètrica.
Grau d’impermeabilitat: façanes, murs i terres en contacte amb el terreny
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Control del risc de condensacions mitjançant el compliment de la limitació de la demanda
energètica.
• 3.5.2 Recollida i evacuació de residus
Condicionants de l’entorn: sistema de recollida municipal
Previsió d’espais en l’edifici i en l’habitatge en funció de les fraccions de residus previstes i el
sistema de recollida.
• 3.6 Protecció contra el soroll
Definir qualitativament i quantitativa les exigències del CTE, així com la resta de normatives
autonòmiques i municipals que li siguin d’aplicació.
Condicionants de l’entorn: nivell de soroll exterior
Edifici: indicació de les unitats d’ús i dels diferents tipus de recintes (habitables protegits,
habitables, no habitables, d’instal·lacions i d’activitats)
Definició dels valors d’aïllament acústic per als diferents elements constructius: separacions
verticals i horitzontals interiors, tancaments en contacte amb l’exterior, mitgeres
Definició dels valors del temps màxim de reverberació.
• 3.7 Estalvi d’energia
Definir qualitativament i quantitativa les exigències del CTE, així com la resta de normatives
autonòmiques i municipals que li siguin d’aplicació.
• 3.7.0 Limitació del consum energètic (DB-HE-0)
Caracterització de l’exigència
Condicionants de l’entorn i del projecte:
Classificació de la zona climàtica
Quantificació de l’exigència
Edifici:
Indicació d’espais no habitables
Indicació d’espais habitables, càrrega interna e higrometria
• 3.7.1 Limitació de la demanda energètica (DB-HE-1)
Caracterització de l’exigència
Condicionants de l’entorn i del projecte:
Classificació de la zona climàtica
Quantificació de l’exigència
Edifici:
Indicació d’espais no habitables
Indicació d’espais habitables, càrrega interna e higrometria
Limitació de la demanda energètica
Limitació de les descompensacions
Limitació de les condensacions
• 3.7.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (DB HE-2)
• 3.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (DB HE-3)
• 3.7.4 Contribució solar mínima d’ACS (DB HE-4, OSB)
• 3.7.5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica (DB HE-5)
• 3.8 Altres requisits de l’edifici
Accés als serveis de telecomunicacions
Ecoeficiència. Criteris ambientals i d’ecoeficiència adoptats en l’edifici (D.21/2006).
Definir quines són les prestacions que s’adopten
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MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici
• 4.1 Treballs previs
• 4.2 Sustentació
Condicionants de l’entorn del solar i de possibles preexistències.
Definició de la tipologia de fonamentació i contenció prevista.
• 4.3 Sistema estructural
Especificació d’elements o situacions que puguin afectar el comportament o a la durabilitat de
l’estructura (situacions d’alta agressivitat ambiental o d’ús, ...)
Definir el tipus estructural previst, geometria global, llums previstes i materials.
• 4.4 Sistema d’envolvent i acabats exteriors
Descriure les característiques generals dels sistemes.
• 4.5 Sistema de compartimentació i acabats interiors
Descriure les característiques generals dels sistemes.
• 4.6 Sistema d’acondicionament, instal·lacions i serveis
Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions.
Entre d'altres:
· Ascensor
· Recollida i evacuació de residus: previsió d'espai
· Subministrament d'aigua
· Evacuació d’aigües
· Subministrament de combustible
· Evacuació de fums i bafs
· Subministrament elèctric i instal·lació d'il·luminació
· Infraestructures de telecomunicacions: previsió d'espais
· Instal·lacions de ventilació
· Instal·lacions tèrmiques
· Instal·lacions de protecció contra incendis
· Altres Instal·lacions Industrials: maquinària, pont grua, etc...
MD 5 Descripció i requisits dels sistemes constructius de l’edifici i dels espais exteriors
Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de l’edifici raonant les
decisions del projecte que els condicionen substancialment (programa funcional, característiques del
terreny, configuració exterior, optimització de l’execució, del temps, dels costos, aspectes formals,
etc.):
De cada sistema i subsistema, i especialment dels que tenen més incidència en el projecte, es farà la
descripció de les tipologia/es i de les seves característiques generals. S’explicaran els criteris
d’implantació dels elements més rellevants i els aspectes més importants pel que fa a la compatibilitat
amb el projecte (activitat, zonificació, arquitectura, emplaçament) i amb els altres sistemes constructius
i instal·lacions així com altres aspectes d’interès per fer la definició general constructiva de l’edifici.
Aquest apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG A “Definició general de
l’edifici.
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MN. NORMATIVA APLICABLE
MN 1 Edificació
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l’edificació.
Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments).
Normatives d’àmbit autonòmic.
Normatives d’àmbit municipal.
MN 2 Altres
Relació d’altres normes, reglaments o documents de referència aplicats en el projecte.

DG

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres.
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la
justificació de les normatives.
Intervencions en edificis existents:
Consideracions generals per a la documentació gràfica En funció del tipus d'intervenció caldrà que la
documentació gràfica reflecteixi l'estat inicial de l'edifici abans de la intervenció per tal de justificar
l'adequació de la proposta i la seva compatibilitat amb el global de l'edificació.
Pel que fa al grafisme, es representarà:
en traç negre, el que es conservi o romangui
en traç groc, el que hagi de desaparèixer
en traç vermell, l'obra nova.
Quan es tracti d’obres de consolidació, reforma o rehabilitació que comportin una intervenció global
sobre l’estructura de l’edifici, es detallarà quina part de l’estructura es manté, especificant el tipus
d’intervenció que s’hi fa i quina és la que es substitueix o enderroca indicant així mateix les possibles
variacions que s’hi efectuïn respecte a la configuració inicial.
Plànols: Generals a les escales adequades i acotades de plantes, seccions i alçats, i vistes en tres
dimensions, tant interiors com exteriors. En el cas d’obres de rehabilitació, reforma i/o ampliació, el
contingut dels plànols d’obra nova s’adequarà a aquest tipus d’intervenció, amb els plànols
complementaris de l’estat actual, on es reflectiran de forma codificada les patologies. En la resta de
plànols es diferenciarà el que es rehabilita o reforma i el que es conserva.
DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG 0 DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D’IMPLANTACIÓ
• Situació
E. 1:2000 i escala gràfica
Localització del projecte amb referència a punts identificables (vials, equipaments, altres), amb
indicació dels límits de la intervenció i el nord geogràfic. Punt d’informació cartogràfica
• Emplaçament i Condicions urbanístiques
E. 1:500 o 1:1000 i escala gràfica
Implantació del projecte en relació als principals elements de l’entorn immediat:
vies públiques, parcel·lari, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.
Justificació de les condicions i paràmetres normatius del Planejament:
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· Quadre tipus 1: Normativa urbanística d'aplicació i justificació (si s’escau)
· Quadre tipus 2: Comparatiu paràmetres urbanístics (si s’escau)
Dibuixar les parcel·les adjacents.
Delimitar la relació amb l'entorn, i en cas que es faci necessari:
· distàncies de les obres a l’eix de la via pública
· amplada de la via pública
· relació de les obres amb el vial més proper
· perímetre del pati central d'illa (en cas que sigui previst)
· manifestació de l'existència d'arbrat.
· construccions existents a les finques contigües
· altres
Fotografies de la finca i les contigües
• Plànol topogràfic
E. 1:500 i escala gràfica
Amb corbes de nivell amb equidistància d'1m i indicant l'edificació i l'arbrat existent.
Manifestació de l’existència d’arbrat, si és el cas.
• Treballs previs
E. 1:200, 1:100 o 1:50 i escala gràfica segons necessitats enderrocs, etc.
• Plànols de l'estat inicial
En funció del tipus d'intervenció (caldria reflectir les zones comunes de circulació, patis, planta tipus,
etc.).
(si es disposa, serà vàlida la còpia dels plànols objecte de la llicència anterior)
• Superfície d’edificabilitat
En situació de volumetria específica i en cas d’ampliació de volum o sostre edificable, plànols
esquemàtics reduïts de les plantes amb cotes generals on s'indiquin les superfícies computades a
efectes d'edificabilitat.
DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la
comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de normatives (urbanística, ús, accessibilitat,
etc.)
• Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes
Dibuixades a E, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala gràfica.
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i cotes de justificació de les normatives
(d’ús, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, etc.)
Reflectiran la configuració geomètrica, espacial i funcional del projecte i s’indicaran:
· Tancaments, patis, elements fixes, recintes, reserves d’espais per a residus domèstics, reserves
geomètriques per a l’estructura i passos generals de les instal·lacions.
Codificació de les dependències i mobiliari.
• Plantes aparcament: Informació addicional
places acotades per a cotxes, motos i bicicletes,
numeració de les places per a cotxes, motos i bicicletes;
senyalització dels sentits de circulació dels carrils
radi de gir a l'eix de les rampes
reserva de càrrega i descàrrega (si s'escau).
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• Planta coberta: Informació addicional
es reflectiran a més: pendents, punts de recollida d’aigües, lluernaris, claraboies, xemeneies, recintes
d’instal·lacions, maquinària d’aire condicionat, etc.
• Alçats i seccions generals
Reflectiran la configuració geomètrica, espacial, paisatge urbà i s’indicarà:
Dibuixats a E, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala gràfica.
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte, cotes generals (altures de plantes –
construïda i útil- cantells de forjat, altures totals, altura dels elements de les instal·lacions, etc.) per tal
de comprovar el compliment i justificació dels paràmetres urbanístics i funcionals, en especial en
referència a les façanes i a totes les parts visibles des de la via pública.
Incorporació de la llegenda dels materials a emprar
En situació d'alineació a vial s'indicarà –per als alçats a via o espai públic– la relació de l'edifici amb
les alçades dels edificis confrontants.
DG SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Las condicions de seguretat en cas d’incendi s’indicaran en plànols generals de l’edifici o en plànols
específics segons el projecte.
A continuació es contemplen els aspectes que s’hauran de considerar en la definició de les prestacions
de l’edifici per que fa a la seguretat en cas d’incendi.
Aquesta Documentació Gràfica, juntament amb la part corresponent de la Memòria descriptiva (MD
3.3) ha de constituir l’annex de Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis (Documents
annexos al projecte) i es desenvoluparà amb el contingut que es detalla a continuació.
• Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior de l’edifici
Aproximació i entorn:
vial d’accés i espai de maniobra (amplada lliure, separació a façana, etc.), proximitat a àrees
forestals, etc.
Accessibilitat per façana:
façanes accessibles indicant altura d’evacuació, accés en planta baixa i obertures per a l’accés
de bombers.
Evacuació a l’exterior de l’edifici o establiment:
(quan es faci necessari la seva justificació en funció de l’emplaçament, usos, etc.)
Sortides de l’edifici i número d’ocupants previst,
Espai exterior segur: separació a façanes, mides (superfície i radi de cobertura des de la
sortida
Espai exterior i recorregut des de la sortida fins a l’espai exterior segur
Compartimentació de l’edifici i resistència al foc de l’estructura
Identificació dels sectors d’incendi, locals de risc i altres elements de compartimentació interior.
Identificació dels elements constructius dels mateixos (tancaments, portes, vestíbuls
d’independència, franges de compartimentació en la trobada amb façanes i cobertes, etc.)
Resistència al foc de l’estructura i dels tancaments.
Classes de reacció al foc dels materials.
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• Evacuació
Ús i Previsió d’ocupació dels recintes, plantes, sectors i edifici
Sortides i recorreguts d’evacuació: distàncies, amplades de pas. Identificació de les sortides
(de recinte, de planta, d’edifici).
Configuració dels elements d’evacuació: Escales: protecció en cas d’incendi, mides, ventilació,
etc. (Portes, passadissos i rampes, vestíbul d’independència, zona de refugi, si s’escau, sentit
d’obertures de les portes, etc.)
Senyalització i enllumenat d’emergència
Dotació del sistema de control de fums del incendi, si s’escau i reserva d’espais.
Sortides accessibles a l’exterior i, si s’escau, zones de refugi o sector d’incendi alternatiu.
• Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi
Ubicació general dels elements de les instal·lacions de PCI.
Previsió d’ubicació dels elements amb més exigències d’implantació (dipòsit d’aigua,
grup de pressió d’incendi, columna seca, etc.)
DOCUMENTS ANNEXOS
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE (s/Ajuntament de Barcelona)
• Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis
Memòria descriptiva i justificativa i plànols del compliment de la normativa de Seguretat en cas
d'incendi que li sigui d'aplicació (DB-SI i ORCPI/08). Inclòs dins del projecte.
• Avaluació del volum i les característiques dels residus
“Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició”
Justificació del compliment del RD 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, del Decret 89/2010 Programa de Gestió de residus de la construcció a
Catalunya
• Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut
Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent
• Infraestructures de telecomunicacions
Projecte de telecomunicacions, signat per tècnic competent (RD 346/2011 i Ordre ITC/1644/2011), si
s’escau.
• Llicència ambiental o sectorial
Edificis destinats a algun ús sotmès a llicència ambiental o sectorial: sol·licitud de llicència o Decret de
concessió de la mateixa.
• Informe BCASA
Per a projectes d’edificis situats en sectors de la ciutat que disposin de recollida pneumàtica de residus
sòlids urbans.
• Certificat d’inici de tramitació del projecte tècnic de la instal·lació d’energia solar tèrmica o
fotovoltaica.
• Estudi hidrogeològic
Elaborat per tècnic competent, quan en l’execució de les obres es prevegi un esgotament provisional
d’aigua del subsol.
• Informe previ al Departament de Parcs i jardins
Quan a la finca existeixin elements vegetals d’estat arbori.
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Informe tècnic emès per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que explica de quina manera s’han de
protegir els elements arbrats, com i quan s’han de trasplantar i quin valor econòmic tenen els arbres
que s’han de suprimir.
La sol·licitud es realitza a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, acompanyant un plànol de
emplaçament de les obres, un plànol topogràfic, fotografies i un inventari detallat dels arbres i/o
palmeres (espècies, perímetres, alçades).
• Fotocòpia documentació oficial de les consultes prèvies efectuades (si és el cas)
• Fotografies

PR

PRESSUPOST

El Projectista haurà de confeccionar un pressupost aproximat, per capítols d’obra, del cost de l’obra.
Per tal de determinar el pressupost aproximat de les obres, s’haurà de consultar els costos que tenen
edificis amb la mateixa tipologia que la del projecte i serveix per comprovar que l’edifici s’ajusta al cost
previst. Aquesta valoració aproximada permetrà valorar si es produeixin desviacions finals en el cost
de les obres en aquesta fase del projecte bàsic i poder adoptar les mesures oportunes en cas que es
produeixin variacions del mateix.
El Pressupost aproximat és una valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per
capítols (incloent l’Estudi de Seguretat i Salut i la Gestió de Residus).
Per l’elaboració del Pressupost, que té caràcter aproximat, es tindrà en compte la següent ordenació:
1. PRESSUPOST SISTEMES CONSTRUCTIUS
1.1. Condicionament del Terreny
1.2. Fonamentació
1.3. Estructura
1.4. Tancaments
1.5. Cobertes
1.6. Particions i Elements interiors
1.7. Acabats
1.8. Varis
2. PRESSUPOST D’INSTAL·LACIONS
2.1. Salubritat
2.2. Electricitat
2.3. Fontaneria i Aparells sanitaris
2.4. Protecció contra Incendi
2.5. Calefacció i Climatització
2.6. Ventilació
2.7. Gasos i Fluids combustibles
2.8. Aparells elevadors
2.9. Comunicacions (Telefonia, Audiovisuals, Vigilància, Control d’Accessos, Megafonia, ...)
2.10. Varis
2.11. Urbanització
3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
En qualsevol cas, el projecte bàsic contindrà tota aquella documentació necessària per l’obtenció de
la llicència d’obres. Per tant, qualsevol document i/o modificació que fos demanat per l’Administració
als efectes esmentats, es considerarà part del projecte bàsic.
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TERMINIS
El termini de lliurament queda fixat al plec de condicions tècniques.

FORMAT
Es lliuraran 3 còpies visades en format paper. 1 còpia en format DIN-A3 i 1 còpia en format PDF de
tota la documentació. Igualment, es lliuraran la part escrita en format WORD, la part econòmica en
format EXCEL i TCQ, compatible amb PRESTO i la part gràfica en format DWG.
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3.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
OBJECTE
El Projecte d’execució es configura com el conjunt de documents mitjançant els quals es fa la correcta
i completa definició de les obres a executar, i incorpora aquells documents que permeten aconseguir
les corresponents autoritzacions i llicències necessàries per dur-les a terme.

GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal assignat de l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis generals de la UB tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i
documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es
trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats
per la Universitat de Barcelona.
En el decurs de la redacció del Projecte d’execució, la UB relacionarà (si s’escau) els aspectes a afegir,
a suprimir i les correccions a realitzar amb indicació dels terminis en què l’adjudicatari haurà de portarles a terme d’acord amb el programa de treballs establert.
L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. Aquest és el responsable de la totalitat dels treballs que
es recullen en el Projecte d’execució, llevat que s’hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la
seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per la
Universitat de Barcelona.

DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS
La supervisió i acceptació de la documentació de la fase de l’Avantprojecte, per part de la UB, és
condició obligada perquè l’Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball.
En qualsevol lliurament parcial, la UB es reserva el dret de revisar (per ella mateixa o mitjançant
tercers) la documentació corresponent, indicant, si és el cas, la relació d’esmenes que el Projectista
haurà d’arranjar.
Per la seva banda, l’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o
justificacions que resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per la UB per a
tal fi.
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les
verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en l’Avantprojecte
en allò que pertoca a punts d’interès o singulars.
És la fase del treball en la qual es desenvolupa el projecte bàsic, amb la determinació completa de
detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, definit l’obra en
la seva totalitat. El seu contingut serà el necessari per a la realització de les obres comptant amb el
preceptiu visat col·legial i la llicència corresponent
•

Definició i càlcul dels diferents sistemes. Justificació del compliment de les exigències
reglamentàries. (Abast dels possibles projectes parcials o documents específics del
projecte)
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•

Integració en el disseny de l'edifici dels diferents sistemes, comptabilitat entre ells i
coordinació dels mateixos.
Sistemes de sustentació/contenció
Sistema estructural
Sistema constructiu envolvent: Terres, murs, façanes, mitgeres i cobertes. (Exigències
salubritat, tèrmiques, acústiques, protecció al foc, etc.)
Sistema de compartimentació
Acabats de l’edifici
Instal·lació de transport per a les persones
Instal·lació de subministrament d’aigua
Instal·lació de recollida i evacuació d’aigües
Instal·lacions tèrmiques: calefacció, refrigeració, ventilació i producció d’ACS
Instal·lació solar tèrmica
Sistema de ventilació no tèrmic
Instal·lació de subministrament de combustibles
Instal·lació elèctrica
Instal·lació solar fotovoltaica
Instal·lació d’il·luminació
Instal·lacions de protecció contra incendis
Recollida, evacuació i tractament de residus
Instal·lació de protecció contra el llamp
Altres instal·lacions específiques que es derivin de les necessitats i ús de l’edifici.
Equipament
Elements exteriors adscrits a l’edifici

•

Definició detallada de:
Condicions per a l’execució de l’obra
Amidament de l’obra

•

Pressupost
Valoració del cost de l’obra

•

Documentació
Elaboració de documentació escrita: Memòria Constructiva: Descripció detallada dels
diferents sistemes i solucions constructives de l’edifici que, de forma transversal,
garanteixen les diferents prestacions de l’edifici. Per a cada sistema:
Justificació del compliment de les exigències que li siguin d'aplicació. Hipòtesis de càlcul i
dimensionat.
Plecs de condicions: Plec de clàusules administratives i Plec de condicions Tècniques
particulars.
Amidaments: Per partides, agrupades en capítols, incloses les prescripcions tècniques per
a la seva execució.
Pressupost: Pressupost detallat per partides i capítols, amb quadre de preus i expressió
final del PEM i PEC. Pressupost del control de qualitat. (Pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut).
Elaboració de documentació gràfica: Definició detallada mitjançant plantes, seccions i
detalls -a escala adequada- per a la descripció gràfica i dimensional dels diferents
sistemes que composen l’edifici i la definició en detall de l’obra.
Coherència i integració entre els diferents sistemes.
Treballs previs i Replanteig general
Sustentació de l’edifici i adequació del terreny
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Sistema estructural
Sistema envolvent i d’acabats exteriors
Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors
Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis
Equipament
Urbanització dels espais adscrits a l’edifici
•

Pla de control de qualitat
Paràmetres a controlar dels elements constructius, productes, equips i sistemes que
s’incorporin de forma permanent a l’edifici:
- Les característiques tècniques mínimes, les seves condicions de subministrament, les
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar.
- Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, condicions per a la seva execució
i les verificacions i controls a realitzar per comprovar la conformitat amb allò indicat en
el Projecte.
- Les verificacions i proves de servei que calgui realitzar per comprovar les prestacions
finals de l’edifici.

•

Instruccions d’ús i manteniment
Determinació de les operacions a desenvolupar al llarg de la vida útil de l’edifici, fixant la
periodicitat per dur-les a terme, per tal de mantenir la funcionalitat i les prestacions de
l’edifici.
La informació ha de ser relativa a l’estructura, la coberta, els tancaments exteriors, els
sistemes d’evacuació, les instal·lacions i els elements d’accessibilitat.

•

Certificació energètica del projecte
Qualificació energètica prevista de l'edifici en fase de projecte, especificant el consum
anual d'energia primària no renovable i les emissions de CO2.
Certificat d’eficiència energètica del projecte

•

Estudi de Gestió de Residus de la Construcció
L’Estudi de Gestió de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del
productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació
vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la construcció
i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.

L’estructura dels diferents documents (escrits i gràfics) respondrà, com a mínim, als següents apartats:

I. MEMÒRIA
IN. Índex de la memòria
MG. Dades generals
MG 1 Identificació i objecte del projecte
-

Títol del projecte
Objecte de l’encàrrec
Situació: número de parcel·la, municipi, adreça...
Referència cadastral
Altres
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MG 2 Agents del projecte
-

Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció
electrònica, telèfon...
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal,
direcció electrònica, telèfon...
Altres

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials

(Es relacionaran els documents complementaris i/o els projectes parcials, especificant quins són els
seus tècnics redactors quan siguin diferents del projectista. Els documents s’adjuntaran a l’apartat VI
del Projecte.)
-

Identificació del treball i de l’autor:
- Estudi geotècnic
- Projecte d’Infraestructures comunes de Telecomunicacions (si s’escau)
- Estudi de seguretat i salut
- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició
- Certificació energètica (registre fase projecte a l’ICAEN)
- Pla de control de qualitat

-

quan s’escaigui:
- Estudi topogràfic
- Justificació o estudis específics requerits per algun Organisme autonòmic, local
o altres (Documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats,
Informe de Patrimoni, Estudis arqueològics, etc.)
- Informe de patologies o informe de l‘estat de l’edifici en intervencions en edificis
existents
- Informe de resultats de les mesures de la mitjana anual de concentració de
radó a l’aire dels locals habitables en edificis existents.
- Altres (projecte d’enderroc, serveis afectats, construccions i instal·lacions
provisionals, bastides, estintolaments…)

MD. Memòria descriptiva
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
-

-

Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec,
especificant:
- Dades parcel·la: forma, dimensions, topografia, límits, orientació, etc.
- Característiques rellevants de les infraestructures, edificacions, vegetació i
d’altres elements en l’entorn i a la mateixa parcel·la.
- Altura topogràfica, pluviometria, condicions d’inundabilitat, vents dominants,
etc.
- Servituds
- Condicionants de patrimoni
- Condicionants arqueològics o de preexistències
- Estat de l‘edifici en cas d’edificis existents
Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística d’edificació
aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.
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MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
-

Descripció del projecte i la seva implantació en relació a l’entorn
Ordenació i urbanització dels espais exteriors (adequació general del terreny,
accessibilitat, intervenció dels bombers, etc.)

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals
i d’altres normes, si s’escau
-

-

Planejament vigent. Classificació del sòl i qualificació urbanística. Usos
permesos
Paràmetres urbanístics normatius segons la tipologia d’ ordenació
Justificació que el projecte compleix els paràmetres urbanístics normatius
Càrregues urbanístiques, si s’escau

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.
-

Configuració general: forma, volumetria, altura, nombre de plantes, accessos,
etc.
Programa funcional: ús característic i resta d’usos

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes
-

Superfícies útils dels diferents espais, de cada planta i per usos
Superfície construïda total i de cada planta
Altres

MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les
característiques de l’edifici
Definició de les prestacions de l’edifici, en el benentès que globalment les solucions adoptades
permeten garantir les exigències d’acord amb la normativa d’aplicació, indicant específicament els
que, per raó de l’encàrrec o per necessitats del projecte, superen els llindars establerts per l’esmentada
normativa. S’establiran les limitacions d’ús de l’edifici en el seu conjunt i de cada una de les seves
dependències i instal·lacions. Per a cada exigència caldrà tenir en compte les normatives
estatals/autonòmiques i/o municipals i d’altres reglaments d’aplicació.
Pel que fa a les prestacions de l’edifici relatives a les instal·lacions es definiran i justificaran en els
apartats corresponents de la Memòria constructiva.
La descripció de les solucions adoptades en projecte per donar resposta a aquestes exigències, com
també la definició de les seves prestacions, figurarà als corresponents apartats de la Memòria
Constructiva.
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MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús
-

Normativa d’aplicació
Descripció, atenent al programa funcional, dels diferents usos i les seves possibles
limitacions, les condicions dimensionals (superfícies, alçàries útils, etc.), constructives,
dotació d’instal·lacions i en general totes aquelles que siguin prescriptives segons la
normativa d’aplicació estatal, autonòmica, local o d’altres, per als usos següents:
Residencial en tots els seus tipus (públic, habitatge (habitabilitat)), administratiu, sanitari,
religiós, docent, cultural, altres.

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat
-

-

Normativa d’aplicació
Descripció i justificació de les solucions adoptades a l’edifici, entès de forma global, que
permeten garantir el requisit bàsic d’accessibilitat, donant resposta a les exigències
d’accessibilitat que siguin prescriptives segons la normativa d’aplicació estatal i
autonòmica.
Condicions exigibles segons l’ús, superfície i tipus d’intervenció: accessibilitat a l’exterior
de l’edifici, entre plantes de l’edifici i a cada planta, definició del tipus d’itineraris.
Característiques dels itineraris accessibles: solució dels desnivells, espais de gir, amplada
lliure de pas, portes, pendent, paviment. Característiques dels ascensors accessibles.
(dimensions de la cabina, tipus d’embarcament, etc.)
Elements accessibles: dotació i característiques.

MD 3.2 Seguretat estructural
-

Normativa d’aplicació

- Sustentació de l’edifici: característiques del terreny
-

-

Recomanacions de l’estudi geotècnic: tipus de fonamentació, procediments d’excavació i
reblert, etc.
Nivell freàtic
Coeficient de permeabilitat
Paràmetres sísmics del terreny: acceleració sísmica bàsica
Agressivitat del terreny i de l’aigua
Problemàtiques específiques del terreny (expansivitat, col·lapse, lliscament, cavitats,
proximitat a rius i corrents d’aigua, etc.)
Condicionants de l’entorn del solar i de possibles preexistències

- Sistema estructural: bases de càlcul i accions
-

-

Especificació de les exigències de Resistència i estabilitat i d’Aptitud al servei, indicant si
s’ajusten al CTE o si es superen els esmentats llindars, per necessitats derivades de la
intervenció o per acord amb el promotor.
Període de servei
Accions:
- Càrregues permanents (G): pesos propis, pretesat, accions geotècniques que es
transmeten o generen a través del terreny (accions que per proximitat poden afectar al
comportament dels fonaments, càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny,
accions de l’aigua del terreny).

- Càrregues Variables (Q): sobrecàrregues d’ús, accions sobre baranes i divisòries (en
funció dels usos descrits a MD 2.3), reducció de sobrecàrregues, acció del vent, accions
tèrmiques, càrregues de neu.
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-

-

- Accions Accidentals (A): accions sísmiques, incendi, impacte de vehicles, altres
accions accidentals derivades de l’ús.
Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques
Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici
Deformacions admissibles de la fonamentació:
- Valors límit de la distorsió angular
- Valors límit de la distorsió horitzontal
- Assentaments màxims, en el seu cas
Deformacions admissibles en l’estructura:
- Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals
Altres consideracions (vibracions, fatiga, efectes reològics...)
Especificació d’elements o situacions que puguin afectar el comportament o la durabilitat
dels fonaments o l’estructura (proximitat d’edificis, infraestructures o serveis, situacions
d’alta agressivitat ambiental o d’ús...)
Limitacions d’ús, si s’escau

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
-

Normativa d’aplicació

- Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici
-

Aproximació i entorn: vial d’accés i espai de maniobra, proximitat a àrees forestals, etc.

-

Accessibilitat per façana: façanes accessibles, accés en planta baixa, buits d’accés en les
plantes.
Espai exterior per a l’evacuació dels ocupants i relació amb les sortides de l’edifici.
Condicions de l’espai exterior segur (assignació d’ocupants i dimensionat) i de l’espai
exterior.

-

(només per a espais que formen part del projecte d’edificació)

- Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi
-

-

Compartimentació en sectors d’incendi, valors de resistència al foc exigibles
Identificació dels locals de risc indicant classificació, necessitat de vestíbul
d’independència i valors de resistència al foc de tancaments i portes
Compartimentació dels espais ocults i dels passos d’instal·lacions
Classes de reacció al foc dels materials de revestiment, de capes contingudes a l’interior
dels tancaments, d’espais ocults i de mobiliari, si s’escau, segons zones i usos

- Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi
-

Condicions de resistència al foc de mitgeres, façanes i cobertes: valors de resistència al
foc, franges resistents, separació d’obertures, etc.
Classes de reacció al foc dels sistemes constructius de façanes, dels aïllaments situats a
l’interior de cambres ventilades i dels revestiments de cobertes.
Sistema de limitació del desenvolupament vertical de les cambres ventilades de façana en
continuïtat amb els forjats resistents al foc que separen sectors d'incendi.

- Condicions de resistència al foc de l’estructura
-

Valors de resistència al foc exigibles als elements estructurals segons ubicació i usos;
condicions generals per garantir-los.

- Condicions per a l’evacuació dels ocupants
-

-

Densitat d’ocupació i nombre d’ocupants segons usos (recinte, planta, sector, edifici).
Limitacions a l’ocupació, si s’escau.
Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació segons usos, ocupació, alçària
d’evacuació, etc. Compatibilitat dels elements d’evacuació amb altres de l’edifici.
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-

Dimensionat dels elements d’evacuació
Configuració dels elements d’evacuació: escales, tipus de protecció contra l’incendi;
portes, passadissos i rampes, zones de refugi i vestíbuls d’independència.
Sistemes de control de fums de l’incendi a aparcaments, atris i establiments de pública
concurrència, si s’escau. El disseny i dimensionat del sistema es desenvoluparà a la
Memòria Constructiva (MC 6.6 Sistemes de ventilació).
Evacuació de persones amb discapacitat
Senyalització dels mitjans d’evacuació

- Instal·lacions de protecció contra incendi
(La descripció i el desenvolupament de les diferents instal·lacions de PCI es realitzarà a l’apartat
corresponent de la Memòria constructiva MC 6.12 o referenciada com a annex a la Memòria o
document complementari)

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
-

Normativa d’aplicació

- Condicions per limitar el risc de caigudes
-

-

Definició de la classe de lliscament dels terres (s’exclou l’ús habitatge i aparcament)
Discontinuïtats en els paviments: graons aïllats, condicions del terra, zones de circulació,
etc.
Desnivells: alçada de les proteccions, característiques i configuració de les barreres de
protecció
Barreres situades davant de primera fila de seients fixes
Escales, característiques segons ús: amplada mínima, trams, replans, graons, barreres
de protecció, passamans, senyalització, etc.
Rampes, característiques segons ús: amplada mínima, pendent, trams, replans,
proteccions, passamans, etc.
Passadissos esglaonats d’accés a localitats en grades i tribunes: característiques i
configuració
Neteja de l’envidrament exterior: condicions d’accessibilitat (només per a ús residencial habitatge)

- Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament
-

-

Impacte amb elements fixos o practicables: alçàries lliures, obertura portes,
etc.
Impacte amb elements fràgils: protecció, identificació de les àrees de risc i
classificació a impacte dels vidres
Impacte amb elements insuficientment perceptibles: senyalització
Atrapament portes corredisses

- Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes
-

Portes en petits recintes: dispositius i força d’obertura

- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada
-

-

Enllumenat normal: definició dels nivells mínims d’il·luminació a les zones de
circulació
Enllumenat d’emergència: dotació i condicions

- Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la tipologia de
l’edifici (d’aplicació quan es prevegin més de 3.000 espectadors drets)
-

Condicions de les grades per espectadors drets
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- Condicions per limitar el risc d’ofegament

(d’aplicació a piscines d’ús col·lectiu. S’exclouen: les de competició o ensenyament, les d’habitatges unifamiliars, banys
termals, hidroteràpia, etc.)

-

-

Piscines, protecció: Necessitat de barreres de protecció per al control d’accés.
Barreres de protecció: alçària i configuració.
Característiques del vas: pendent, fondària, buits, classe de lliscament del
material del fons, etc.
Pous i dipòsit: proteccions

- Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment

(d’aplicació a les zones d’ús Aparcament -terminologia DB SUA-, així com a les vies de circulació de vehicles existents
als edificis)

-

-

Configuració de l’espai d’accés i espera
Circulació conjunta de vehicles i persones per rampes per a vehicles: amplada
i protecció
Protecció dels recorreguts de vianants (d’aplicació a plantes d’aparcament
amb capacitat > 200 vehicles o amb superfície més gran de 5.000m2)
Senyalització

- Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp

(La descripció i el desenvolupament de la instal·lació de protecció al llamp es realitzarà a l’apartat
corresponent de la MC 6.12 o referenciada com a annex a la Memòria o document complementari)

Condicions d’accessibilitat

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat
MD3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat)

MD 3.5 Salubritat
-

Normativa d’aplicació

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat
-

Condicions de l’entorn: nivell freàtic, coeficient de permeabilitat del terreny,
grau d’exposició al vent i zona pluviomètrica
Grau d’impermeabilitat: façanes, murs i terres en contacte amb el terreny
Control del risc de condensacions superficials i intersticials

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus
-

Condicionants de l’entorn: sistema de recollida municipal
Previsió d’espais a l’edifici i a l’habitatge en funció de les fraccions de residus
previstos i el sistema de recollida
Residus perillosos i altres residus especials: tipus de residus previstos i dels
sistemes de recollida

MD 3.5.3 Protecció contra l’exposició al radó
-

-

Condicionants de l’entorn: classificació de la zona aplicable (segons municipi
o segons mesures prèvies en edificis existents)
Edifici: indicació dels locals habitables i no habitables
Descripció i justificació de les solucions adoptades al projecte per tal de limitar, a l’interior
dels locals habitables, el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de
radó procedent del terreny per sota del nivell de referència.
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MD 3.6 Protecció contra el soroll
-

Normativa d’aplicació
Condicionants de l’entorn: nivell de soroll exterior (Índex de soroll dia, Ld)
Edifici: indicació de les unitats d’ús i dels diferents tipus de recintes (habitables
protegits, habitables, no habitables, d’instal·lacions i d’activitats)
Definició dels valors de les exigències d’aïllament acústic per als diferents
elements constructius: separacions verticals i horitzontals interiors,
tancaments en contacte amb l’exterior, mitgeres
Definició dels valors del temps màxim de reverberació
Definició de l’opció adoptada (general o simplificada) per a la seva justificació

MD 3.7 Estalvi d’energia.
-

-

Normativa d’aplicació
Condicionants de l’entorn i del projecte:
- Classificació de la zona climàtica a efectes de la justificació del DB-HE0 i DBHE1
Edifici:
- Indicació d’espais no habitables
- Indicació d’espais habitables, càrrega interna (únicament en terciari) i
higrometria

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic
-

Limitació del consum energètic:
- Consum límit d’energia primària no renovable (Cep,nren,lim)
- Consum límit d’energia primària total (Cep,tot,lim)

MD 3.7.2 Control de la demanda energètica
-

-

-

Condicions de l’envolupant tèrmica:
- Transmitàncies tèrmiques límit dels elements (Ulim)
- Coeficient global límit de transmissió de calor (Klim)
- Valor límit del paràmetre: Control solar (qsol;jul,lim)
- Valor límit de permeabilitat a l’aire d’obertures (Q100,lim)
- Valor límit de la relació del canvi d’aire a 50 Pa (n50)
(només en obra nova d’ús residencial privat amb sup. útil > 120 m²)
Limitació de descompensacions de les particions interiors:
- Transmitàncies tèrmiques límit (Ulim) de:
- Particions interiors entre unitats del mateix ús
- Particions interiors entre unitats de diferent ús, o entre unitats d’ús i zones
comunes
Limitació de condensacions en l’envolupant tèrmica:
- Verificació de l’absència de condensacions intersticials

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici
-

Normativa d’aplicació
Ecoeficiència: explicació general dels criteris ambientals i d’ecoeficiència adoptats a
l’edifici
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-

Accés als serveis de telecomunicació: previsió d’espais
Altres (nivell de qualificació energètica, dotació d’instal·lacions específiques, etc.)

MC. Memòria constructiva
La Memòria Constructiva, a diferència de la Descriptiva (MD 3) que s’estructura a partir dels requisits
que cal complir en el projecte en funció de la normativa i l’encàrrec, s’ha organitzat per sistemes
constructius. Això es deu a que són les solucions constructives dels sistemes, subsistemes i elements
i les seves prestacions les que, de forma transversal, donaran resposta als diferents requisits definits
a la Memòria Descriptiva.
Paral·lelament, per garantir aquests requisits, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporen a l’edifici compliran les exigències establertes pels diferents reglaments que
els siguin d’aplicació (Reglament de productes-marcatge CE, Documents Bàsics del CTE, Distintius
de qualitat, etc.).
Per mantenir les prestacions de l’edifici durant la seva vida útil, l’usuari haurà de seguir les Instruccions
d’ús i manteniment establertes al projecte.

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
-

-

Treballs previs i replanteig general: condicionants, relació i descripció de:
- Neteja del terreny
- Replanteig general
- Enderrocs: abast i descripció de les operacions o referència al projecte
d’enderroc, si s’escau
- Construccions o instal·lacions temporals
- Afectacions del projecte i de les obres a edificis veïns, serveis, vials, mobiliari,
vegetació o altres preexistències. Mesures adoptades, si s’escau.
Adequació del terreny: condicionants, relació i descripció de:
- Excavacions (zona afectada, volum de terres, inestabilitat i erosió de
talussos,..., tècniques i fases d’execució)
- Replens (zona afectada, definició del material de reblert, procés de col·locació
i compactació...)
- Gestió de l’aigua (si es realitzen esgotaments o canvis del nivell freàtic, caldrà
considerar l’estabilitat dels talussos i del fons de l’excavació, l’estudi de
possibles assentaments, trencaments hidràulics...)
- Millora del terreny (zona afectada, especificació dels materials a utilitzar i de
les propietats resultants del terreny millorat, metodologia de l’execució...)

MC 1 Sustentació de l’edifici
-

Descripció de les característiques rellevants del terreny per al disseny, càlcul i
execució dels elements de fonaments i contenció:
- Tensió màxima admissible del terreny
- Topografia
- Descripció de les unitats geotècniques i la seva distribució en profunditat
- Nivells piezomètrics
- Paràmetres d’agressivitat del terreny i de l’aigua
- Paràmetres de resistència del terreny (local, global)
- Coeficients parcials de seguretat
- Paràmetres de deformabilitat
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MC 2 Sistema estructural
MC 2.1 Fonaments i contenció de terres
-

-

-

-

Definició de la tipologia de fonaments i contenció amb indicació i descripció dels principals
elements que la formen i la seva geometria. Cotes globals de fonamentació, excavació...
Situacions provisionals i definitives, seqüències d’obra, si s’escau
Elements provisionals d’estintolament i/o ancoratge, si s’escau
Relació amb l’entorn immediat i el conjunt de l’obra (valoració de possibles afectacions a
edificacions veïnes, serveis o vials en funció de la seva tipologia i estat). Mesures
adoptades, si són necessàries.
Classe general d’exposició i, si s’escau, la/es classes específiques
Recobriments mínims i nominals (per durabilitat i protecció contra el foc)
Possibles proteccions superficials o altres mesures de protecció contra la corrosió de les
armadures
Caracterització dels materials: (definit d’acord amb l’apartat MC 2.2 Estructura)
- formigó
- acer d’armar
- formigó de neteja
- elements prefabricats
- altres
Coeficients parcials de seguretat dels materials (definit d’acord amb l’apartat MC 2.2
Estructura)

Justificació de la resistència al foc, si s’escau
Dimensionat i justificació de la seguretat estructural de la fonamentació: Verificació dels
Estats Límit, models i mètodes de càlcul, hipòtesis, situacions de dimensionat, accions
(valors característics i de càlcul), paràmetres del terreny (valors característics i de càlcul),
materials i geometria (valors característics i de càlcul), esquemes i dades d’entrada,
resultats i dimensionat. (El dimensionat s’indicarà a la documentació gràfica corresponent
i la resta d’informació pot constituir un annex de càlcul.)
Relació amb altres subsistemes (sanejament, posada a terra…)
Toleràncies geomètriques i de posicionament (poden estar a un annex o fer referència a
normes i documents tècnics)

MC 2.2 Estructura
-

-

Definició de la tipologia estructural, amb indicació de la geometria global i les llums i
alçàries aproximades. Descripció dels elements principals de l’estructura portant i de
l’estructura horitzontal que la constitueixen.
Previsió de juntes
Previsió de formes i detalls per millorar la durabilitat i/o facilitar el manteniment
Dimensionat i justificació de la seguretat estructural: Verificació dels Estats Límit, models
i mètodes de càlcul, hipòtesis, situacions de dimensionat, combinacions d’accions,
coeficients de simultaneïtat, accions (valors característics i de càlcul), materials i
geometria (valors característics i de càlcul), esquemes i dades d’entrada, resultats i
dimensionat. (El dimensionat s’indicarà a la documentació gràfica corresponent i la resta
d’informació pot constituir un annex de càlcul.)
Toleràncies de posicionament i geomètriques (poden estar a un annex o fer referència a
normes i documents tècnics)

Estructura de formigó armat

Organització de l’estructura en elements o conjunts d’elements de característiques assimilables,
definint per a cadascun:
- Classe general d’exposició i, si s’escau, la/es classes específiques
- Recobriments mínims i nominals (per durabilitat i protecció al foc)
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-

-

Possibles proteccions superficials o altres mesures de protecció de la corrosió de les
armadures
Nivell de control d’execució
Caracterització dels materials:
- formigó
- acer d’armar
- elements d’entrebigat i altres elements secundaris
- altres
Coeficients parcials de seguretat dels materials
Existència de zones amb requeriments específics d’estintolament (zones de pes propi
superior a 500 kg/m2 o alçària superior a 3,5m)
Justificació de la resistència al foc

Estructura d’acer

Organització de l’estructura en elements o conjunts d’elements de característiques assimilables,
definint per cadascú d’ells:
- Ambient d’exposició
- Caracterització dels materials:
- perfils, tubs, xapes
- cargols
- materials d’aportació
- unions cargolades i soldades
- elements d’entrebigat i altres elements secundaris
- altres
- Coeficients parcials de seguretat dels materials
- Caracterització dels materials de protecció a la corrosió, al foc i d’acabat
- Justificació de la resistència al foc

Estructura de fusta

Organització de l’estructura en elements o conjunts d’elements de característiques assimilables,
definint per a cadascun d’ells:
- Classe de servei
- Classe d’ús
- Caracterització dels materials:
- tipus de fusta
- classe resistent
- elements mecànics per collar
- elements d’entrebigat i altres elements secundaris
- altres
- Coeficients parcials de seguretat dels materials
- Tipus de protecció de la fusta i dels possibles elements metàl·lics
- Justificació de la resistència al foc

Estructura de fàbrica o de fàbrica armada

Organització de l’estructura en elements o conjunts d’elements de característiques assimilables,
definint per a cadascun d’ells:
- Tipus de fàbrica segons el material i la solució constructiva
- Definició de la classe de exposició
- Categoria d’execució
- Caracterització dels materials:
- peces (tipus, material, dimensions modulars i categoria de fabricació)
- morter
- resistència característica a compressió de la fàbrica
- formigó de reblert, si s’escau
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-

- caracterització de l’acer, si s’escau
Coeficients parcials de seguretat dels materials
Recobriment de l’armat, si s’escau
Definició de les possibles proteccions previstes per a la fàbrica o l’acer
Precaucions per assegurar l’estabilitat del conjunt o de les parts durant
l’execució
Disposicions en relació amb les regates, forats i pèrdues de secció de la fàbrica
Justificació de la resistència al foc

Altres elements estructurals

Descripció i característiques d’altres elements estructurals (escales, rampes, baranes,
tancaments verticals, cobertes, lluernes, subestructures per a instal·lacions, parallamps, antenes,
etc.)
Per a cada element es desenvoluparan els aspectes següents:
- Descripció i característiques
- Caracterització dels materials
- Coeficients parcials de seguretat dels materials i les fixacions
- Dimensionat i justificació de la seguretat estructural
- Aspectes rellevants de posada en obra
- Mesures per facilitar el seu manteniment i substitució

MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors

Es defineixen les solucions indicant les prestacions en correspondència amb les definides en
els diferents apartats de la MD (Salubritat, Control de la demanda energètica, Protecció contra el soroll,
Seguretat estructural, Seguretat contra incendis, Seguretat d'utilització, altres).
Pel que fa als revestiments i acabats, es consideraran en aquest apartat aquells la prestació dels quals
calgui per donar resposta a un determinat requisit normatiu. En cas contrari es consideraran en
l'apartat MC 5 Sistemes d'acabats.
- Descripció bàsica de les solucions de l’envolupant, definint les seves principals
característiques i materials

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny
-

Descripció de les solucions definint el tipus, composició per capes, indicant el
gruix, materials i les seves característiques.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica
Transmitància [U (W/m2K)]
- Protecció contra la humitat
Condicions de les solucions que
garanteixen el grau d’impermeabilitat
- Protecció contra l’exposició al radó:
Condicions de les solucions que
garanteixen el nivell de protecció
requerit
- Protecció contra el soroll:
Aïllament a soroll d’impacte [m (kg/m2)
i RA (dBA)] del forjat i [ΔLw i ΔRA (dBA)]
del terra flotant
- Seguretat estructural:
Resistència, estabilitat i aptitud al
servei (definides en el sistema
estructural)
- Seguretat contra incendis ..................... Reacció al foc
- Seguretat d'utilització ............................ Resistència al lliscament [Rd]
- Altres
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-

Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les
exigències que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a
la documentació gràfica -DG- corresponent)

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny
-

-

Descripció de les solucions definint el tipus, composició per capes, indicant el
gruix, materials i les seves característiques.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica
Transmitància [U (W/m2K)]
- Protecció contra la humitat
Condicions de les solucions que
garanteixen el grau d’impermeabilitat
- Protecció contra l’exposició al radó:
Condicions de les solucions que
garanteixen el nivell de protecció
requerit
- Seguretat estructural:
Resistència, estabilitat i aptitud al
servei
(definides
en
l’apartat
d’estructures)
- Seguretat contra incendis ..................... Reacció al foc
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les
exigències que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a
la documentació gràfica -DG- corresponent.)

MC 3.3 Façanes
- Part cega de les façanes
-

-

-

Descripció de les solucions definint el tipus, composició per capes, indicant el gruix,
materials i les seves característiques.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica Transmitància [U (W/m2K)]
- Protecció contra la humitat
Condicions que garanteixen el grau
d'impermeabilitat de la façana
- Protecció contra el soroll
Aïllament a soroll aeri [m (kg/m2) i RAtr
(dBA)]
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei,
vent, sisme, altres (definides en el
sistema estructural)
- Seguretat contra incendis
Reacció al foc, resistència al foc de les
franges de compartimentació entre
sectors
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

- Buits de les façanes
-

-

Descripció de les solucions definint el tipus i característiques de: fusteria, vidre, protecció
solar, ventilació, ferratges, etc.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica Transmitància [U (W/m2K)], classe de
permeabilitat a l'aire. Factor solar.
- Protecció contra el soroll
Aïllament a soroll aeri [RAtr (dBA)]
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-

- Seguretat estructural
Classificació al vent
- Seguretat d'utilització
Classificació a l'impacte de la superfície de vidre
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les
exigències que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència
a la documentació gràfica -DG- corresponent.)

- Elements de protecció de les façanes
-

-

Descripció del tipus (baranes, reixes, etc.), geometria, materials i fixacions
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Seguretat d'utilització
Alçària, escalabilitat, dimensió màxima de les
obertures, classificació a l'impacte dels vidres
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei. (definides
en el sistema estructural)
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

- Elements singulars
-

Descripció d'altres elements singulars rellevants del projecte: tipus, prestacions,
geometria, materials, etc.

MC 3.4 Mitgeres
-

-

-

Descripció de les solucions definint el tipus, composició per capes, indicant el gruix,
materials i les seves característiques.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica Transmitància [U (W/m2K)]
- Protecció contra el soroll
Aïllament a soroll aeri [m(kg/m2) i RAtr
(dBA)], classificació: Tipus 1 o 2 fulles
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei,
vent, sisme, altres. (definides en el sistema
estructural)
- Seguretat contra incendis
Reacció al foc, Resistència al foc
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

MC 3.5 Cobertes
- Part massissa de la coberta
-

-

Descripció de les solucions definint el tipus, composició per capes, indicant el gruix,
materials i les seves característiques, així com l'ús, pendent, sistema d'impermeabilització,
ventilació, etc.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica Transmitància [U (W/m2K)]
- Protecció contra el soroll
Aïllament a soroll aeri [m(kg/m2) i RAtr (dBA)]
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei
(definides en el sistema estructural)
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- Seguretat contra incendis
-

Reacció al foc, resistència al foc, franges de
compartimentació

- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

- Buits de les cobertes
-

-

-

Descripció de les solucions definint el tipus i característiques de: fusteria, vidre,
protecció solar, ventilació, ferratges, etc.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica Transmitància [U (W/m2K)], classe de
permeabilitat a l'aire. Factor solar.
- Protecció contra el soroll
Aïllament a soroll aeri [RAtr (dBA)]
- Seguretat estructural
Classificació al vent. Resistència,
estabilitat i aptitud al servei. (definides en
el sistema estructural)
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les
exigències que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a
la documentació gràfica -DG- corresponent.)

- Elements de protecció de les cobertes
-

-

Descripció del tipus, geometria, materials i fixacions.
Definició de les prestacions de cada solució per conceptes:
- Seguretat d'utilització
Alçària, escalabilitat, dimensió màxima de les
obertures, classificació a l'impacte dels vidres.
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei.
(definides en el sistema estructural)
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les
exigències que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer
referència a la documentació gràfica -DG- corresponent.)

Elements singulars
-

Descripció d'altres elements singulars rellevants del projecte: tipus,
prestacions, geometria, materials, etc.

MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior
-

Descripció de les solucions definint el tipus, composició per capes, indicant el gruix,
materials i les seves característiques
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica Transmitància [U (W/m2K)]
- Protecció contra el soroll
Aïllament a soroll aeri i d’impacte [m (kg/m2)
i RA (dBA)] del forjat i [ΔLw i ΔRA (dBA)] del
terra flotant
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei.
(definides en el sistema estructural)
- Seguretat d'utilització
Resistència al lliscament [Rd]
- Seguretat contra incendis
Reacció al foc, resistència al foc
- Altres
38

-

Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les
exigències que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer
referència a la documentació gràfica -DG- corresponent.)

MC 3.7 Escales i rampes exteriors
-

-

Descripció de les solucions definint la geometria, composició i materials
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei.
(definides en el sistema estructural)
- Seguretat d'utilització
Resistència al lliscament [Rd], dimensions de
graons, elements de protecció, etc.
- Seguretat contra incendis Reacció al foc, resistència al foc
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les
exigències que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer
referència a la documentació gràfica -DG- corresponent.)

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Es defineixen les solucions indicant les prestacions en correspondència amb les definides en
els diferents apartats de la MD (Salubritat, Control de la demanda energètica, Protecció contra el soroll,
Seguretat estructural, Seguretat contra incendis, Seguretat d'utilització, altres.).
Pel que fa als revestiments i acabats, es consideraran en aquest apartat aquells la prestació dels quals
calgui per donar resposta a un determinat requisit normatiu. En cas contrari es consideraran en
l'apartat MC 5 Sistemes d'acabats.
- Descripció bàsica de les solucions de la compartimentació, definint les seves principals
característiques i materials

MC 4.1 Compartimentació interior vertical

- Part cega de la compartimentació interior vertical
-

-

Descripció de les solucions definint el tipus, composició per capes, indicant el gruix,
materials i les seves característiques
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica Transmitància [U (W/m2K)]
- Protecció contra el soroll
Aïllament a soroll aeri [m (kg/m2) i RA
(dBA)] de l’element base i ΔRA (dBA) de
l’extradossat
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei.
(definides en el sistema estructural)
- Seguretat contra incendis
Reacció al foc, resistència al foc
- Altres

Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

- Obertures de la compartimentació interior vertical
-

-

Descripció de les solucions definint el tipus i característiques de: fusteria, vidre, protecció
solar, ventilació, ferratges, etc.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Protecció contra el soroll Aïllament a soroll aeri [RA (dBA)]
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-

- Seguretat contra incendis
Resistència al foc
- Seguretat d'utilització
Classificació a l'impacte de l'envidrament
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

- Elements de protecció de la compartimentació interior vertical
-

-

Descripció del tipus de geometria, materials i fixacions
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Seguretat d'utilització
Alçària, escalabilitat, dimensió màxima de les
obertures, classificació a l'impacte dels vidres.
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei.
(definides en el sistema estructural)
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal
- Compartimentació interior horitzontal
-

-

-

Descripció de les solucions definint el tipus, composició per capes, indicant el gruix,
materials i les seves característiques.
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Control de la demanda energètica Transmitància [U (W/m2K)]
- Protecció contra el soroll
Aïllament a soroll aeri i d’impacte [m
(kg/m2) i RA (dBA)] del forjat i [ΔLw i ΔRA
(dBA)] del terra flotant
- Seguretat contra incendis
Reacció al foc, Resistència al foc
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei.
(definides en el sistema estructural)
- Seguretat d'utilització
Resistència al lliscament [Rd]
- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d'aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

- Elements singulars
-

Descripció d'altres elements singulars rellevants del projecte (reixes, passeres, etc.): tipus,
prestacions, geometria, materials, etc.

MC 4.3 Escales i rampes interiors
- Trams i replans
-

Descripció de les solucions definint la geometria, composició i materials
Definició de les prestacions -de cada solució- que els hi siguin d'aplicació:
- Seguretat estructural
Resistència, estabilitat i aptitud al servei (definides
en el sistema estructural)
- Seguretat contra incendis Reacció i resistència al foc
40

- Seguretat d'utilització
-

Resistència al lliscament [Rd], dimensions de
graons, elements de protecció, etc.

- Altres
Identificació dels punts singulars de les solucions constructives pel que fa a les exigències
que els hi siguin d’aplicació. (Per a la seva justificació es pot fer referència a la
documentació gràfica -DG- corresponent.)

MC 4.4 Locals tècnics i altres recintes específics
-

-

Identificació dels locals i altres recintes específics:
- Serveis higiènics i vestidors
- Cuines industrials
- Centres de transformació
- Sales de màquines
- Altres
Descripció i principals característiques

MC 5 Sistema d'acabats

Definició dels acabats i revestiments que no s'hagin concretat en les solucions
constructives dels apartats anteriors (MC 3 i MC 4) pel fet de no afectar a la prestació final
de la solució quant als requisits normatius.
Descripció del tipus, material, color, textura, composició, etc. per a cadascun dels
elements següents:
Terres en contacte amb el terreny, murs en contacte amb el terreny, façanes, mitgeres,
cobertes, terres en contacte amb l'exterior, escales i rampes exteriors i interiors,
compartimentació interior vertical i horitzontal.

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis

Descripció de les infraestructures i serveis de què disposa el solar i relació de les instal·lacions de
l'edifici (complementa MD 3 relativa a les Prestacions de l'edifici).
Descripció de les solucions adoptades de les instal·lacions que permeten garantir els requisits de la
normativa i les condicions de l'encàrrec, atenent als condicionants i preexistències del projecte (usos,
configuració, compatibilitat amb l'edifici i els seus sistemes constructius, condicions de
subministrament dels diferents serveis, etc.).

MC 6.1 Sistemes de transport
-

-

Normativa d’aplicació
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos (ascensors,
escales mecàniques, muntacàrregues, altres)
Prestacions:
- Seguretat d'ascensors:
Dimensions
i
requisits
constructius
(resistència, ventilació, accessos), etc.
- Accessibilitat: (DB SUA, autonòmica) Dimensions de la cabina, ample de portes,
passamà, botonera, senyalització.
- Espai lliure davant de l'ascensor
- Altres:
Protecció contra el soroll, Aïllament tèrmic,
Seguretat en cas d'incendi (resistència al
foc, ascensor d'emergència), altres.
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-

-

Disseny:
- Descripció: característiques (tipus, dimensions, cabina, portes de cabina i
recinte, sala de maquinària, etc.) i esquema de funcionament (recorreguts)
- Dades resum de la instal·lació: càrrega prevista, potència elèctrica, etc.
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació.
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
Dimensionat: consideracions de càlcul, si s’escau

(El projecte de la instal·lació de l'ascensor, l'execució, el registre i la seva posada en funcionament
correspondrà a l'empresa instal·ladora autoritzada, que haurà d'actuar en coordinació amb el projecte i
l'execució de les obres.)

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus

(instal·lació i/o sistema de tractament)

-

Normativa d’aplicació
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i residus previstos dels sistemes
de recollida i evacuació (trasllat per baixants, per gravetat, altres) i sistemes de
tractament (compostatge, altres).
- Tipus de sistema de recollida de residus municipal.

-

Prestacions:
- Salubritat: (DB HS 2, Ordenances)
- Altres:

-

-

Condicions de baixants, comportes,
estacions de càrrega.
Seguretat en cas d'incendi, protecció contra
el soroll, ordenances municipals, etc.

Disseny:
- Descripció: esquema de funcionament, traçat i característiques principals
d'implantació (baixants, comportes, ventilacions, estacions de càrrega, etc.).
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació
(estacions de càrrega, de compostatge, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques
Dimensionat: consideracions de càlcul.

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua
-

-

-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos de les xarxes de
subministrament d’aigua freda i aigua calenta sanitària, ACS.
- Condicions de subministrament de l'exterior (xarxa, captació, etc.)
Prestacions:
Qualitat de l'aigua, protecció contra
- Salubritat: (DB HS 4 i Ecoeficiència)
retorns,
condicions mínimes de subministrament
en els punts de consum (cabal, pressió,
temperatura d’ACS), accessibilitat per al
manteniment d'equips i canonades,
estalvi d'aigua.
- Altres:
Protecció contra el soroll, prevenció de la
legionel·losi, ordenances municipals, etc.
Disseny:
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- Descripció: esquema de funcionament, traçat i característiques principals
d'implantació (escomeses, captació i emmagatzematge si s’escau, tractament,
distribució, control i regulació, proteccions i punts de consum, etc.).
- Dades resum de la instal·lació: Demanda d'aigua freda i/o calenta (cabal,
pressió, temperatura, volum, etc.).
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació
(comptadors, dipòsits, grups de pressió, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
-

Dimensionat: consideracions de càlcul
- Cabal simultani de l’edifici

MC 6.4 Evacuació d'aigües
-

-

-

-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos de les xarxes
d'evacuació d'aigües residuals, pluvials i de drenatge; i dels sistemes de
tractament i depuració.
- Condicions exteriors d'abocament (clavegueram, estació depuradora, etc.) i
sistema (unitari o separatiu, etc.).
Prestacions:
Ventilació, tancaments hidràulics, traçat,
- Salubritat: (DB HS 5 i Ecoeficiència)
dimensionat,
accessibilitat
per
a
manteniment, usos no admesos.
Xarxes separatives fins a l'exterior
- Altres:
Protecció contra el soroll, ordenances
municipals, etc.
Disseny:
- Descripció: esquema de funcionament (separatiu, unitari, etc.), traçat i
característiques principals d'implantació (desaigües, ramals, baixants,
col·lectors, registres, sifons generals, abocament, ventilació, sistema de
bombeig, emmagatzematge i depuració si s’escau, drenatges, etc.).
- Dades resum de la instal·lació: condicions d'abocament, cabals, cota prevista
de sortida del clavegueró, etc.
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació (equip
de bombeig, dipòsit, estació depuradora, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques
Dimensionat: consideracions de càlcul.
- Cabal d’aigües residuals i pluvials de l’edifici

MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques
MC 6.5.1 Instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) i
producció d'aigua calenta sanitària
-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos de: climatització
(calefacció, refrigeració, ventilació) i producció d'aigua calenta sanitària.
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-

(La instal·lació de captadors solars tèrmics per a la producció d’aigua calenta
sanitària, es desenvolupa a l'apartat MC 6.5.2)
- Condicionants urbans (xarxes de barri, acústics, etc.).
Prestacions:
- Benestar i higiene: (RITE)
Qualitat tèrmica de l'ambient: temperatura
operativa, humitat relativa, velocitat
mitjana de l'aire.
Qualitat de l'aire interior: cabal mínim
d'aire exterior segons els usos, etc.
Higiene: Prevenció i control de la
legionel·losi, etc.
Qualitat de l'ambient acústic
- Contribució mínima
Contribució renovable mínima anual (%).
d’energia renovable:
(DB HE 4, Ecoeficiència, Ordenances)
- Eficiència energètica: (RITE)

Rendiment dels equips de generació de
calor, fred i altres; aïllament de les xarxes
de canonades i conductes; sistemes de
regulació i control de les instal·lacions i de
les condicions interiors, comptabilització
de consums, recuperació de l'energia,
aprofitament
d'energies
renovables,
limitació de la utilització de l'energia
convencional.

- Seguretat: (RITE)

Generadors de calor i fred (condicions de
les sales de màquines, xemeneies),
xarxes de canonades i conductes.
Seguretat
d'utilització:
accessibilitat
d'equips, canonades i conductes (petits
patis verticals accessibles en edificis
multiusuaris), integració de les unitats
exteriors en façana, etc.

- Altres:

Protecció contra el soroll, protecció de
l’atmosfera, certificació energètica, etc.

- Disseny:
- Descripció: de l'esquema de funcionament (justificació des del punt de
vista de l'eficiència energètica), zonificació d'acord amb les condicions
tèrmiques i de ventilació, traçat i característiques principals d'implantació
(centrals de fred i calor, ventilació, xarxes de canonades i conductes,
recuperadors d'energia, climatitzadors, tractament d'aigua, producció
d'aigua calenta sanitària, xemeneies, unitats terminals, control i
regulació).
- Dades resum de la instal·lació: Potència total de calor i fred (*), font
d'energia prevista, càrregues tèrmiques, cabals de ventilació.
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació
(sala de calderes, de maquinària climatització, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques. Llista dels
equips consumidors d'energia i les seves potències. Rendiment energètic
dels equips; potència específica de bombes i ventiladors; eficiència
energètica de motors, etc.
- Dimensionat: consideracions de càlcul.
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- Previsió de la potència tèrmica nominal total (P) de l’edifici
En el projecte s'inclourà una estimació del consum d'energia mensual i anual expressat en energia primària i en
emissions de CO2 (en el cas de memòria tècnica serà suficient una estimació anual). En edificis nous que disposin
d'una instal·lació tèrmica P > 70 kW i als quals la superfície útil total sigui més gran que 1000m2, s'inclourà la
comparació del sistema de producció d'energia escollit amb altres alternatius.
(*) La Potència tèrmica total, P, determina la documentació a presentar. Es requereix un projecte específic amb
contingut segons RITE si P > 70 kW.

MC 6.5.2 Instal·lació solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària
(si escau)
-

-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos
- Condicionants urbans
Prestacions:
- Contribució mínima
Contribució renovable mínima anual
(%)
d’energia renovable:
(DB HE 4, Ecoeficiència, Ordenances)

-

-

- Instal·lacions tèrmiques:
Veure apartat MC 6.5.1.
Disseny:
- Descripció: esquema de funcionament, sistema de captació (tipus de captadors,
emplaçament i orientació, etc.), sistema d'acumulació solar, d'intercanvi,
protecció contra sobreescalfaments, etc.
- Dades resum de la instal·lació: contribució d’energia renovable, superfície de
captació, volum d'acumulació solar, etc.
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació
(captadors, acumuladors, equips de bombeig, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques
Dimensionat: consideracions de càlcul. (Com a instal·lació tèrmica, veure apartat
MC.6.5.1)

MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques)
-

-

-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Objecte i dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos dels sistemes de
ventilació dels habitatges, aparcaments, ventilació mecànica de cuines, control
de fums en cas d'incendi, etc.
- Condicionants urbans (acústica, protecció atmosfera, etc.)
Prestacions:
Cabal mínim de ventilació
Salubritat: (DB HS 3, ordenances)
Condicions d'expulsió de l'aire a l'exterior
- Seguretat en cas d'incendi:
Control de fums (cabals, resistència al foc
de ventiladors i conductes), etc.
- Altres:
Protecció contra el soroll, protecció de
l’atmosfera.
Disseny:
- Descripció: de l'esquema de funcionament, zonificació, traçat i característiques
principals d'implantació (ventiladors, xarxes de conductes, filtres, unitats
terminals, boques d'admissió i expulsió, etc.)
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-

- Dades resum de la instal·lació: cabals generals d'admissió i expulsió.
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació
(ventiladors, conductes verticals, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
Dimensionat: consideracions de càlcul.
- Cabals de ventilació per als diferents usos

MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó

(sistemes de despressurització, ventilació mecànica de cambres d’aire...)
-

-

-

Dades de partida:
- Definició i ubicació de la instal·lació en relació amb l’edifici i la protecció
requerida
- Condicionants de l’entorn
- Descripció i justificació de les solucions adoptades al projecte per tal de limitar,
a
l’interior dels locals habitables, el risc d’exposició dels usuaris a concentracions
inadequades de radó procedent del terreny per sota del nivell de referència
Prestacions:
- Salubritat: (DB HS 6)
Reducció de la concentració de radó a l‘interior dels
locals habitables per sota del nivell de referència
Cabal d’extracció del sistema
Condicions d'expulsió de l'aire a l'exterior.
Accessibilitat per al manteniment d‘equips i
conductes.
- Altres:
Protecció contra el soroll, etc.

Disseny:

- Descripció: esquema de funcionament, traçat i principals característiques
d'implantació.
- Dades resum de la instal·lació
- Identificació dels elements i condicions d'implantació
- Materials i equips: definició de les seves característiques.

MC 6.8 Subministrament de combustible
-

-

Normativa d’aplicació
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos
- Tipus de combustible i condicions de subministrament
Prestacions:
Funcionament i seguretat:
condicions tècniques i mesures de seguretat
en
(RD 919/2006) (MI IP03)
el disseny, execució i utilització de la
instal·lació receptora i els locals que la
contenen.
Disseny:
- Descripció: esquema de funcionament, traçat i característiques principals
d'implantació (escomesa, dipòsit i connexió de càrrega -si s’escau, elements de
regulació, de comptabilització, distribució, punts de consum, etc.), així com les
zones, condicions i característiques de pas i accessibilitat de la instal·lació.
- Dades resum de la instal·lació: Condicions de subministrament (pressió i poder
calorífic superior), potència (*) i cabal de disseny necessari, capacitat del dipòsit
i autonomia del mateix (quan s’escaigui), etc.
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-

- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació
(comptadors, dipòsits de combustibles, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
Dimensionat: consideracions de càlcul.

(*) La Potència tèrmica total, P, de les instal·lacions de gas determina la documentació a presentar. Es requereix un
projecte si P > 70 kW en instal·lacions individuals i P > 2000 kW en instal·lacions col·lectives.

MC 6.9 Instal·lacions elèctriques
MC 6.9.1 Instal·lació elèctrica
-

-

-

-

Normativa d’aplicació
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos
- Condicions de subministrament (tensió, centre de transformació, etc.)
Prestacions:
- Funcionament i seguretat:
electrificació mínima, reserva de local
per a
(REBT 02, Reglamentació autonòmica)
centre de transformació, proteccions,
etc.
Disseny:
- Descripció: funcionament, traçat i característiques principals d'implantació de la
instal·lació
(escomesa,
centre
de
transformació,
subministrament
complementari, xarxa de distribució, equips receptors, proteccions, posada a
terra, etc.).
- Dades resum de la instal·lació: Potència total instal·lada i potència màxima
admesa (*), tensió nominal, classificació de la instal·lació (per potència i
classificació del local), relació de càrregues previstes per als diferents usos, etc.
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació (centres
de transformació, grup electrogen, centralització de comptadors, etc.)
- Materials i equips: definició de les seves característiques
Dimensionat: consideracions de càlcul.
- Potència elèctrica total de l’edifici

(*) La Potència elèctrica total, P, associada a l'ús de l'edifici o local i al tipus d'instal·lació determina la documentació
a presentar, segons Instrucció REBT BT-04 i normativa autonòmica.

MC 6.9.2 Instal·lació de generació d’energia elèctrica procedent de fonts
renovables. Instal·lació fotovoltaica. (si escau)
-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Objecte i dades de partida
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos
- Condicionants urbans
Prestacions:
- Estalvi d'energia:
Potència elèctrica mínima a instal·lar
(DB HE 5, ordenances)

-

- Altres:
Instal·lacions elèctriques, etc.
Disseny:
- Descripció: de l'esquema de funcionament i característiques principals
d'implantació (captadors o mòduls fotovoltaics, inversors, canalitzacions i
cablejat, proteccions i elements de seguretat, connexió a la xarxa: per a ús propi
o autònoma, posada a terra, etc.).
- Dades resum de la instal·lació: Potència pic instal·lada.
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-

- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació (mòduls
fotovoltaics, equips elèctrics, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
Dimensionat: consideracions de càlcul.
- Potència total de la instal·lació fotovoltaica

MC 6.10 Instal·lacions d'il·luminació
-

-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos d'il·luminació
general, d'accent, exterior, d'emergència, de seguretat, etc.
- Condicionants urbans (contaminació lumínica)
Prestacions:
- Confort lumínic associat a
Nivells d'il·luminació i altres paràmetres
l’activitat:
(enlluernament, Ra, Tª color, etc.).
- Seguretat d'utilització: (DB SUA 4)

Valors mínims d'il·luminació en zones
de circulació (enllumenat normal i
d'emergència).
- Eficiència energètica: (DB HE 3) Valor d'eficiència energètica VEEI, control i
regulació, aprofitament de la llum
natural,
Potència
instal·lada
d’il·luminació.
- Altres:
Instal·lacions elèctriques, etc.
-

Disseny:
- Descripció: tipus d'il·luminació. Esquemes de funcionament. Característiques
principals d'implantació (lluminàries, làmpades, equips de control i regulació).
- Materials i equips: definició de les seves característiques.

-

Dimensionat: consideracions de càlcul.
- Potència total d’il·luminació instal·lada segons ús

MC 6.11 Telecomunicacions
-

-

-

Normativa d’aplicació
Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos de les
infraestructures comunes de telecomunicació, ICT, i altres instal·lacions per
donar els serveis de telefonia, radiotelevisió terrenal i per satèl·lit, internet i
altres serveis de banda ampla, xarxes internes de comunicació de dades, etc.
- Condicions de subministrament de les xarxes exteriors (soterrada, aèria, etc.)
Prestacions:
- Garantir l'accés als serveis de telecomunicació (RD Llei 1/1998)
- Funcionament i seguretat: (RD 346/2011)
Canalitzacions i instal·lacions
(espais i condicions)
Disseny:
- Descripció de les infraestructures de telecomunicacions atenent als esquemes
de funcionament en relació amb:
- Canalitzacions i espais des dels punts de captació (antenes) i
connexió a les xarxes exteriors fins a les preses dels usuaris.
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-

- Instal·lacions de telecomunicació que comprenen la captació,
transformació, distribució i recepció dels serveis(*).
- Dades resum de la instal·lació: nombre d'usuaris (total, per planta), etc.
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació
(recintes de telecomunicacions, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
Dimensionat: consideracions de càlcul.

(*) En el cas d'edificis on calgui preveure la infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) –En general, els
edificis en els quals existeixi continuïtat en l’edificació i estiguin sota el règim de propietat horitzontal o edificis destinats
a lloguer per a més d’un any excepte els que constitueixin un sol habitatge- es requereix un projecte específic d'ICT
a càrrec d'un tècnic competent, en coordinació amb el projecte arquitectònic.

MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi
-

-

-

-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Dades de partida:
Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos:
- Extintors portàtils
- Boques d'incendi equipades
- Columna seca
- Hidrant d'incendi
- Extinció automàtica amb ruixadors
- Abastiment d'aigua
- Detecció i alarma
- Altres
Condicionants urbans (subministrament d'aigua, etc.)
Prestacions:
- Seguretat en cas d'incendi:
(DB SI, RSCIEI, RIPCI)
Característiques, cabal, pressió, distribució,
etc.
- Altres:
Instal·lacions elèctriques, protecció contra
el risc de legionel·losi, etc.
Disseny:
- Descripció: esquemes de funcionament, característiques principals
d'implantació, ubicació dels elements, distribució, cobertura, accessibilitat,
compatibilitat amb l'obra i la resta de instal·lacions (esforços en l'estructura,
garantia de subministrament elèctric, etc.) Senyalització i il·luminació.
- Dades resum de cada instal·lació: cabals, pressió, zones de detecció, etc.
- Locals i recintes d'instal·lacions: identificació i condicions d'implantació (dipòsit
d'aigua, grup de pressió, ampolles d'aigua o de gasos, etc.).
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
Dimensionat: consideracions de càlcul.

MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp
-

-

Normativa d’aplicació
Definició de les exigències
Justificació de la necessitat o exempció del sistema de protecció
Dades de partida:
- Definició i ubicació de la instal·lació en relació amb l'edifici i la seva protecció
- Condicionants de l'entorn
Prestacions:
- Seguretat d'utilització: (DB SUA 8) Sistemes de protecció
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-

-

- Altres:
Seguretat de les instal·lacions elèctriques
Disseny:
- Descripció: definició del sistema per al nivell de protecció requerit.
- Descripció del funcionament, traçat i característiques d'implantació del
sistema de captació (puntes Franklin, malles conductores, parallamps amb
dispositiu d'encebament i conductors de baixada), sistema intern (equips de
protecció de l'edifici: dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics)
i la xarxa de posada a terra.
- Eficàcia i nivell de protecció de la instal·lació
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
Dimensionat: consideracions de càlcul.

MC 6.14 Altres

Quan el projecte inclogui altres instal·lacions o sistemes (com, per exemple, control i gestió de
l'energia, audiovisuals, altres instal·lacions de seguretat i protecció, etc.) en la Memòria
s'indicaran les corresponents dades de partida, requisits, disseny i condicions de càlcul.

MC 7 Equipament
-

-

Identificació de l’edifici previst associat al local o espai corresponent:
- Serveis higiènics
- Cuines i safarejos en habitatges
- Vestidors
- Cuines industrials
- Equipament esportiu
- Altres
Descripció i principals característiques.

MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici (si s’escau)

Definició de les solucions adoptades en la urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici que
resultarien una vegada definit l'edifici, inclosos tots els seus accessos, instal·lacions i serveis
connectats a les infraestructures urbanes. Es consideren les condicions del solar i del projecte i la
compatibilitat amb els altres sistemes constructius de la urbanització.
Si en els sistemes constructius de l'edifici ja s'han definit les solucions relatives a la urbanització, no
es repetiran en aquest capítol.

MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequació del terreny
-

Es recomana seguir i adequar el contingut de l'apartat MC 0 de la Memòria
Constructiva.

MC 8.2 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals
-

Es recomana seguir i adequar el contingut de l'apartat MC 1 de la Memòria
Constructiva.

50

MC 8.3 Elements de tancament i protecció
-

-

Especificació dels elements de tancament (murs, tanques, etc.) i de protecció
(baranes, etc.) del tancament exterior del solar o divisoris del propi solar.
Per a cada solució constructiva es desenvoluparà:
- Descripció de les solucions definint tipus, geometria i configuració, materials,
acabats i les seves característiques.
- Definició de les prestacions (empentes, escalabilitat, manteniment).
- Consideració dels punts singulars i de les trobades amb altres elements.

MC 8.4 Vials i zones d'aparcament
-

Identificació dels diferents tipus de vials, espais d'accés i zones d'aparcament.
Per a cada solució constructiva es desenvoluparà:
- Descripció de les solucions definint tipus, composició per capes (base, subbase, paviment), indicant el gruix, materials i les seves característiques.
- Definició de les prestacions (capacitat mecànica, punxonament, etc.).
- Definició de les escales i rampes exteriors: configuració, materials, elements
de protecció, etc.
- Definició dels acabats, indicant tipus i característiques.
- Consideració dels punts singulars i les trobades amb altres elements.

MC 8.5 Zones d'estada, de jocs i altres
-

Identificació i configuració de les diferents zones d'estada, pistes de joc, etc.
Per a cada solució constructiva es desenvoluparà:
- Descripció de les solucions definint composició per capes (base, sub-base,
paviment, etc.), indicant el gruix, materials i les seves característiques.
- Definició de les prestacions
- Definició d'escales i rampes exteriors: configuració, materials, elements de
protecció, etc.
- Definició dels acabats, indicant tipus i característiques.
- Consideració dels punts singulars i les trobades amb altres elements.

MC 8.6 Instal·lacions i serveis
-

Relació de les instal·lacions i serveis previstos en la urbanització. Per a cada
instal·lació de sanejament, aigua i reg, electricitat, enllumenat exterior, altres,
s'especificarà:
- Objecte i dades de partida
- Prestacions segons la normativa, l'encàrrec i el projecte.
- Disseny: descripció, esquema de funcionament, ubicació dels elements, traçat
de les canalitzacions, etc. dades resum de la instal·lació, locals i recintes
d'instal·lacions, materials i equips.
- Dimensionat: Consideracions de càlcul

MC 8.7 Jardineria
-

-

Identificació dels treballs de jardineria que s'han de realitzar tant a l'exterior
com a l'interior de l'edifici.
Per a cada solució es desenvoluparà:
- Descripció de les solucions adoptades per als sòls: composició per capes
(drenants, separadores, terres vegetals, etc.), indicant el gruix i
característiques.
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-

Relació d'espècies vegetals (arbres, arbustos, altres plantes, gespa, etc.)
indicant tipus, origen, plantació, forma i característiques, etc.
Definició i característiques del sistema de drenatge, fins i tot connexió al
sistema d’evacuació d’aigües.
Consideració dels punts singulars i les trobades amb altres elements.

MC 8.8 Mobiliari urbà i elements d'urbanització
-

Identificació dels diferents elements de mobiliari, per a cadascun d’ells es
desenvoluparà:
- Descripció del tipus i característiques tècniques, materials i acabats.
- Definició de les prestacions, si s’escau.
- Consideració dels punts singulars i les trobades amb altres elements.

MC 9 Altres

Construccions i instal·lacions temporals (si s’escau)
-

-

-

-

Dades de partida:
- Definició i ubicació en relació amb l'obra i amb altres edificacions existents al
solar.
- Consideracions en relació amb les fases d'obra, col·locació i desmuntatge, etc.
Prestacions:
- Seguretat estructural
- Seguretat d'utilització i accessibilitat
- Altres (salubritat, etc.)
Disseny:
- Descripció i principals característiques d'implantació i de programa funcional,
si s’escau. Compatibilitat amb l'obra i amb la resta d’ instal·lacions (col·locació,
càrregues, connexions a les instal·lacions d'aigua, electricitat, etc.)
- Descripció de les solucions adoptades en els sistemes constructius:
fonaments, estructura, envolupant, compartimentació, acabats, instal·lacions,
equipament.
- Materials i equips: definició de les seves característiques.
Dimensionat: consideracions de càlcul, si s’escau.

MN. Normativa aplicable
MN 1 Edificació

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació.
-

Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal
Normatives d'àmbit autonòmic
Normatives d'àmbit local

MN 2 Urbanització

Relació de la normativa d'urbanització
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MN 3 Altres

Relació d'altres normes, reglaments o documents de referència aplicats en el projecte

MA. Annexos a la memòria
MA HR Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HR Protecció
contra el soroll” segons l'opció adoptada (general o simplificada).
MA HE 0 Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0
Limitació del consum energètic” de l'edifici
MA HE 1 Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 1
Condicions per al control de la demanda energètica” de l'edifici
MA UM Instruccions d'ús i manteniment (*)
S'especifiquen les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, d'acord amb la
normativa d'aplicació i les característiques de l'edifici.
MA CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a
requeriment d'algun organisme.
MA MC.2 Càlculs d'estructura.
Complementa l'apartat MC 2 de la Memòria Constructiva.
MA MC.6 Càlculs d'instal·lacions
Complementa l'apartat MC 6 Memòria Constructiva.
Altres
(*) Les Instruccions d'ús i manteniment poden estar incorporades en el Plec de Condicions Tècniques

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El projecte contindrà tants plànols com calguin per a la definició en detall de les obres.
En els plànols s'indicarà l'escala utilitzada i es considera recomanable que continguin escala gràfica.
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la
justificació de les normatives.
En els plànols s’indicarà el nom del promotor i del projectista.

DG In Índex de la documentació gràfica
DG U Definició urbanística i d'implantació
Situació

Localització del projecte amb referència a punts identificables (vials, equipaments, altres),
amb indicació dels límits de la intervenció i el nord geogràfic.

Emplaçament

Implantació del projecte en relació amb els principals elements de l'entorn
immediat (vies públiques, parcel·lari, edificacions veïnes, altres) amb indicació
de:
- parcel·la o solar: límits, superfície, orientació, topografia, altres
- representació general de l'edifici i dels seus espais exteriors
- elements de vegetació existents i grau d'afectació, si s’escau
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-

edificis existents: representació característiques
afectacions
vies públiques: identificació, ample de carrer, etc.

principals,

possibles

Condicions urbanístiques

Justificació de les condicions i paràmetres urbanístics amb indicació de:
- Planejament vigent. Classificació del sòl i qualificació urbanística.
- Paràmetres urbanístics normatius i del projecte segons tipologia d'ordenació.
- Edifici: cotes principals i indicació de punt/s de referència de consideració de
planta baixa i de càlcul de l'alçada reguladora màxima
- Càrregues urbanístiques, si s’escau
- Alineacions i rasants

Urbanització
-

-

Preexistències i condicionants del solar que tenen incidència en el projecte:
- Representació esquemàtica en el solar de l'edifici, dels serveis i dels espais
exteriors associats
- Topografia i característiques destacables del terreny
- Afectacions a edificacions, serveis existents i altres elements.
- Identificació de les zones susceptibles de moviments de terres i dels murs de
contenció de terres, si s’escau.
- Altres condicionants: alineacions i rasants oficials, arqueològics, de patrimoni,
expropiacions, etc.
Ordenació general de l'edifici i urbanització dels espais exteriors adscrits:
- Representació de l'edifici, preferiblement per planta d'accés
- Accessos al solar, a l'edifici, a l'aparcament i als diferents espais exteriors.
Condicions d'accessibilitat per a persones, vehicles i bombers
- Nivells definitius
- Espais exteriors, vials i zones d'aparcament: definició general de les
característiques geomètriques, relació amb altres zones, etc.
- Altres (escomeses, etc.)

DG A Definició arquitectònica de l'edifici

La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió
arquitectònica del projecte i la justificació de normatives (urbanística, ús, etc.).
En particular, serà la necessària per identificar els paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD
2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits, MD 2.3 Descripció de l’edifici.
Programa funcional i MD 3.4 Seguretat d'utilització i accessibilitat de la memòria descriptiva.

Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes

Reflectiran la configuració geomètrica, espacial i funcional del projecte i s'indicaran:
- Tancaments, patis, elements fixos, recintes, reserves geomètriques per a
l'estructura i passos generals de les instal·lacions.
- Codificació de les dependències i mobiliari. En plantes d'aparcament s'indicarà
la numeració de les places i la senyalització dels sentits de circulació.
- En planta coberta es reflectiran a més: pendents, carener i aiguafons, punts
de recollida d'aigües, sobreeixidors, patis, lluernes, claraboies, previsió
d'ubicació de juntes, xemeneies, recintes d'instal·lacions, maquinària d'aire
condicionat, captadors solars o fotovoltaics, etc.
- Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i del programa
funcional.
- Superfícies construïdes i útils.
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-

Cotes i superfícies de justificació de les normatives (d'ús (habitabilitat), seguretat en
cas d'incendi, seguretat d'utilització i accessibilitat, criteris de flexibilitat d’habitabilitat,
etc.)
Segons la complexitat del projecte s’identificaran els diferents espais de
l’edifici en funció de les seves característiques tèrmiques i acústiques (espais
habitables/ no habitables, protegits/d’instal·lacions, etc.)

Alçats i seccions generals

Reflectiran la configuració geomètrica, espacial, paisatge urbà i s'indicaran:
- Característiques generals dels sistemes constructius (tipus de façana,
acabats, elements singulars, etc.)
- Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i del seu ús,
cotes generals (alçàries de plantes –construïda i útil– cantells de forjat, alçàries
totals, etc.)
- Cotes de justificació de normatives (ús, seguretat en cas d'incendi, seguretat
d'utilització i accessibilitat, urbanística, servituds, etc.)

DG SI Seguretat en cas d'incendi

Les condicions de seguretat en cas d'incendi s'indicaran en plànols generals de l'edifici o en plànols
específics segons el projecte.
A continuació es contemplen els aspectes que hauran de considerar-se deixant a criteri del tècnic
redactor del projecte i en funció de l'abast del mateix —o bé per les especificacions de les diferents
administracions autonòmiques o municipals— la necessitat de considerar la redacció d'una
documentació gràfica pròpia on es recullin les prestacions de l'edifici pel que fa a la seguretat en cas
d'incendi. En cas contrari s'incorporaran els aspectes de seguretat en cas d'incendi en la
Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica de l'edifici (DG A)
Sobre la informació aportada en la documentació gràfica s’hauran de poder identificar els aspectes
definits i referenciats en la Memòria descriptiva a l’apartat MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi.

Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici
-

-

Aproximació i entorn: vial d'accés i espai de maniobra (amplada lliure,
separació a façana, etc.), proximitat a àrees forestals, etc.
Accessibilitat per façana: façanes accessibles indicant alçada d'evacuació,
accés en planta baixa i obertures per a l'accés de bombers.
Evacuació a l'exterior de l'edifici o establiment:
- Sortides de l'edifici i nombre d'ocupants previst
- Espai exterior segur: separació a façanes, dimensions (superfície i radi de
cobertura des de la sortida), recorregut des de la sortida fins a l'espai exterior
segur
Hidrants d'incendi en la via pública

Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura

(Inclou els aspectes de propagació interior, propagació exterior i resistència al foc de l'estructura de la
Memòria.)

-

-

Identificació dels sectors d'incendi, locals de risc i altres elements de compartimentació
interior. Identificació de la prestació dels elements constructius dels mateixos (tancaments,
portes, vestíbuls d'independència, mitgeres, franges de compartimentació en la trobada
amb façanes i cobertes, etc.)
Resistència al foc de l'estructura.
Classes de reacció al foc dels materials.

Evacuació
-

Ús i previsió d'ocupació en recintes, plantes, sectors i edifici
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-

Sortides i recorreguts d'evacuació: distàncies i amplades de pas. Identificació de l’alçada
d’evacuació i les sortides (de recinte, de planta, d'edifici).
Compatibilitat dels recorreguts d'evacuació.
Configuració dels elements d'evacuació: escales i vestíbuls d'independència
(protecció en cas d'incendi, dimensions, ventilació, etc.)
Portes, passadissos i rampes: dimensions, sentit d'obertures de les portes, etc.
Senyalització
Dotació del sistema de control del fum d’incendi, si s’escau, i reserva d'espais.
Evacuació de persones amb discapacitat: configuració i dimensions de les zones de
refugi o sectors d'incendi alternatius (configuració i dimensions)

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi
-

Indicació de la dotació d’instal·lacions de cada zona.
Esquema del traçat de la implantació de les xarxes de canonades, conductes
i/o cablejat, segons instal·lació.
Previsió d'ubicació dels elements amb més exigències d'implantació (dipòsit
d'aigua, grup de pressió d'incendi, columna seca, boques d'incendi equipades,
etc.)

DG E Sistema estructural

Descripció gràfica i dimensional del sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura
horitzontal) en plantes i seccions segons es consideri necessari. Els plànols corresponents hauran de
ser prou precisos per a l'exacta realització de l'obra, i d’ells s’hauran de poder deduir també els plànols
auxiliars d'obra o de taller, en el seu cas. A aquest efecte estaran convenientment delimitats, de
manera que en general es podran deduir directament dels plànols totes les dimensions geomètriques
dels elements estructurals amb l'ajuda, en el seu cas, de les especificacions complementàries que els
defineixin correctament.

Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
-

-

-

Elements a enderrocar, enretirar o traslladar
Construccions o instal·lacions temporals
Posició dels edificis, vials i serveis de l'entorn immediat
Serveis afectats, proposta o projecte de desviament de la companyia
subministradora
Replanteig general
Excavacions, desmunts, terraplens, explanacions i adequació del terreny en
general indicant els perfils inicials i finals.
Gestió de l'aigua, si s’escau (esgotaments o rebaix del nivell freàtic)
Superposició de la implantació de l'edifici amb els perfils topogràfics i
geotècnics. Dades rellevants de l'estudi geotècnic (Unitats geotècniques,
nivells piezomètrics, agressivitat de l'aigua i del terreny, paràmetres de
resistència...)
Situació de l'edifici a l'estat final del moviment de terres

Fonamentació i contenció de terres
-

-

Identificació, característiques i definició geomètrica dels elements que componen la
cimentació i/o contenció, convenientment acotats.
Relació dels elements de fonamentació amb l'entorn immediat i el conjunt de l'obra
(fonamentacions a diferents nivells, afectacions dels elements de fonamentació i/o
contenció sobre edificis, fonamentacions o elements de contenció veïns i viceversa).
Mesures adoptades, si s’escau.
Característiques dels materials
Coeficients parcials de seguretat dels materials
Nivell de control d'execució
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-

Paràmetres de resistència i de deformabilitat de l'estrat de recolzament.
Característiques organolèptiques dels estrats de recolzament i dels diferents
estrats travessats en l'excavació.
Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques
Projecció de les dimensions dels suports, murs i plaques d'ancoratge en l'arrencada de
la fonamentació, indicant els valors de les sol·licitacions transmeses per l'edifici sense
afectar-les per coeficients de majoració.
Replanteig de la fonamentació. Reserves de passos d’instal·lacions i condicionants
d'altres sistemes constructius.
Cotes de base i de coronació dels elements de fonamentació o contenció
(pilons, pantalles, bigues de trava, encepats…)
Cotes de les fases d'excavació i de l'excavació definitiva
Longituds i cotes provisionals i definitives
Elements d'apuntalament i/o ancoratge, provisionals i/o definitius
Quadre de fonamentació amb els elements convenientment identificats, les seves
dimensions en planta i secció (cantell o profunditat) i definició de l'armat
Definició i disposició de les armadures en secció transversal i longitudinal

Detalls:
- Definició dels recobriments
- Recolzaments i nusos. Configuració i armat
- Criteris d'ancoratge i solapament de les armadures i radis de gir
- Juntes de dilatació, de retracció, juntes constructives o per singularitats, drenatges,
etc.
- Altres

Estructura
-

-

Identificació, característiques i definició geomètrica dels elements estructurals, situació i
definició geomètrica, acotant de les seves dimensions. Si cal, s'afegirà una relació dels
elements identificats amb els valors dels paràmetres corresponents (quadre de pilars, de
bigues, plaques d'ancoratge, etc.)
Accions considerades en el projecte
Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l'edifici
Nivell de control d'execució
Característiques dels materials
Coeficients parcials de seguretat dels materials
Moment flector i tallant (forjats unidireccionals amb elements prefabricats)
Definició dels materials de protecció, de resistència al foc i d'acabat, si s’escau
Replanteig de l'estructura. Reserves de passos d’instal·lacions i condicionants d'altres
sistemes constructius

- En estructures de formigó:
Zones amb requeriments específics d'apuntalament indicant el pes propi i l'alçària lliure
- En funció de la tipologia s'especificarà i acotarà: cantell del forjat, gruix de la capa de
compressió, separació entre nervis, amplada dels nervis, peces d’entrebigat, àbacs,
jàsseres, cèrcols, massissats, etc.
- Definició i disposició de les armadures en plantes i seccions transversals i longitudinals
Detalls:
- Definició dels recobriments
- Disposició de les armadures en secció transversal i longitudinal
- Recolzaments i nusos. Configuració segons tipologia
- Detalls per millorar la durabilitat
- Criteris d'ancoratge i solapament de les armadures i radis de gir
- Juntes de dilatació, de retracció, juntes constructives o per singularitats
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- Altres elements estructurals:
- Definició de la seva configuració, materials, nusos, ancoratges, etc.

DG C Sistemes constructius

Definició gràfica i dimensional de les característiques de les solucions constructives (capes, materials,
gruixos, acabats, punts singulars, etc.).
La informació s'organitzarà en seccions constructives (en planta, secció i/o alçat segons criteri del
projectista) complementades amb detalls constructius dels punts singulars. Els detalls tindran una
identificació que permeti determinar la seva situació en projecte.

Sistemes envolupant i d'acabats exteriors

Terres en contacte amb el terreny (soleres, lloses, forjats sanitaris)
-

Solució constructiva
Punts singulars: trobada amb altres elements constructius, pas de conductes,
juntes de dilatació i retracció de paviments, juntes perimetrals, segellats de
barreres i elements constructius (radó), etc.
Altres característiques: grau de ventilació de la cambra, sistema/barrera de
protecció al radó, drenatges, etc.

Murs en contacte amb el terreny
-

Solució constructiva
Punts singulars: trobada amb altres elements constructius, pas de conductes,
etc.
Altres característiques: sistema d'impermeabilització i sistema/barrera de protecció
al radó, drenatges, etc.

Façanes i mitgeres
-

Solució constructiva
Punts singulars: trobada amb altres elements constructius, pas de conductes,
juntes de dilatació, coronació superior, trobada amb elements sortints, solució
del perímetre de buits, ancoratges, etc.
Altres característiques

Cobertes
-

Solució constructiva
Punts singulars: trobada amb altres elements constructius, acabat lateral,
carener i aiguafons, sobreeixidors, juntes de dilatació del paviment, juntes
perimetrals, trobada amb embornals, canelons, elements passants, fixació de
les instal·lacions i altres elements, accessos, obertures, etc.
Altres característiques

Terres en contacte amb l'exterior

- Solució constructiva
- Punts singulars: trobada amb altres elements constructius
Altres característiques

Escales i rampes exteriors

- Solució constructiva: lloses, graons, sòcols, etc.
- Punts singulars: trobada amb altres elements constructius
Altres característiques
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Fusteries exteriors
-

Identificació i descripció: dimensions, tipus de marc, tipus de vidre, proteccions
solars integrades quan existeixin, etc.

Elements de protecció exteriors (baranes i passamans)
-

Identificació i descripció: dimensions, material, acabat, fixació en obra,
ferratges, mecanismes d'accionament, altres característiques.

Altres elements

Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Compartimentació vertical interior
Parets, envans i elements de divisió
-

Solució constructiva
Punts singulars: trobada amb altres elements
Altres característiques

-

Identificació i descripció: dimensions, definició de la part opaca, tipus de vidre
quan existeixi, característiques de ferratges i elements d'accionament, etc.

Fusteria interior

Elements de protecció interiors (baranes i passamans)
-

Identificació i descripció: dimensions, material, acabat, fixació en obra,
ferratges, mecanismes d'accionament, altres característiques.

Altres elements

Compartimentació horitzontal interior

Forjats, paviments elevats i falsos sostres
-

Solució constructiva
Punts singulars: paviments, falsos sostres, etc.
Altres característiques
Altres elements: trapes, reixes de protecció de buits en forjats, etc.

Escales i rampes interiors
-

Solució constructiva: lloses, graons, sòcols, etc.
Punts singulars: trobada amb altres elements constructius, etc.
Altres característiques

Elements de protecció interiors (baranes i passamans)
-

Identificació i descripció: dimensions, material, acabat, fixació en obra,
ferratges, mecanismes d'accionament, altres característiques.

Altres elements
Locals tècnics i altres recintes específics
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DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Definició gràfica i dimensional de les característiques de les instal·lacions en esquemes generals
explicatius del seu funcionament, en plantes, seccions i detalls, si s’escau, amb les cotes
necessàries i la simbologia utilitzada.
Es recomana incloure una llegenda que serveixi per identificar els elements de la instal·lació i definir
les característiques més rellevants quant al seu funcionament (cabal, potència, etc.) i a les seves
prestacions i exigències (soroll, resistència al foc, eficiència energètica, etc.).

Sistemes de transport. Ascensors i altres
-

Recinte, fossat, espai de seguretat superior, cabina, sala de maquinària, accessos, etc.

Recollida, evacuació i tractament de residus
-

Ubicació dels elements: baixants, comportes, estacions de càrrega, etc.
Traçat de les xarxes de trasllat per baixants, pneumàtica, etc. Punt
d'abocament.
Dimensionat de les xarxes de trasllat per baixants, pneumàtica, etc.
Sistema de compostatge, si s’escau
Detalls, si s’escauen

Instal·lació de subministrament d’aigua
-

Ubicació dels elements, equips i punts de consum: comptadors, grups elevadors de
pressió, elements de producció d’ACS, aparells sanitaris, etc. Punt de connexió amb la
xarxa pública
- Traçat de la xarxa de canonades (aigua freda i calenta)
- Dimensionat de la xarxa de canonades (aigua freda i calenta)
Detalls, si s’escau: recintes instal·lacions, situació aparells, vàlvules, registres, etc.

Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’ACS sanitària (si escau)
-

-

Ubicació dels elements i equips: captadors, acumulació, intercanviadors, grups de pressió,
comptadors, etc.
Traçat de la xarxa de canonades
Dimensionat de la xarxa de canonades
Detalls, si s’escauen: captadors solars tèrmics, unions amb els elements constructius,
etc.

Evacuació d'aigües
-

Ubicació dels elements: desaigües de cobertes, aparells sanitaris i altres equips, punt de
connexió amb la xarxa pública, etc.
Traçat de les xarxes vertical i horitzontal d'aigües pluvials i residuals, així com de la xarxa
de drenatge
Dimensionat de les xarxes vertical i horitzontal d'aigües pluvials i residuals, així com de
la xarxa de drenatge
Detalls, si s’escauen: ramals de desguàs, sifó general, registres, desguassos i canals de
cobertes, pou per a grup de bombeig, etc.

Instal·lacions tèrmiques
-

-

Ubicació dels elements: centrals de producció de fred i calor, equips i unitats terminals,
sistema d'evacuació de fums
Traçat de les xarxes de canonades i conductes
Dimensionat de les xarxes de canonades i conductes
Zonificació i identificació dels sistemes (calefacció, refrigeració, ventilació, etc.)
Detalls, si s’escauen: sales de calderes, de climatització, passos de conductes,
connexions a equips i unitats terminals, punts singulars, etc.
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Sistemes de ventilació (no vinculats a les instal·lacions tèrmiques)
-

-

Ubicació dels elements: ventiladors, boques d'admissió i expulsió, campanes
extractores, etc.
Traçat de les xarxes de conductes
Dimensionat de les xarxes de conductes
Zonificació i identificació dels sistemes (ventilació d'aparcament i altres locals.
Ventilació mecànica de cuines, control de fums, etc.)
Detalls, si s’escauen: col·locació de ventiladors, boques d'admissió i extracció a
l'exterior, passos de conductes, connexions a equips i unitats terminals, etc.

Instal·lacions de protecció contra l’exposició al radó
-

-

Ubicació dels elements: sistema d’elements de captació, conductes
d’extracció, extractor, etc.
Traçat de la xarxa d’elements de captació i conductes d’extracció.
Dimensionat de la xarxa d’elements de captació i conductes d’extracció.
Detalls, si s’escauen: arquetes o pous de captació, pas de conductes, aïllaments, etc.

Subministrament de combustible
-

-

Ubicació dels elements, equips i punts de consum: acumulació, reductor de pressió,
boca de carga, comptadors, punts de consum, elements de protecció, distàncies de
seguretat, etc.
Traçat de la xarxa de canonades
Dimensionat de la xarxa de canonades
Detalls, si s’escau: recintes instal·lacions, situació aparells, vàlvules, registres, etc.

Instal·lacions elèctriques
-

Ubicació dels elements, equips i punts de consum: centre de transformació, caixa
general de protecció, equips de protecció i mesura, grups electrògens, quadres elèctrics,
punt de comprovació de la posada a terra, etc.
Traçat de les xarxes de cablejat (*), contemplant els elements de protecció propis de la
instal·lació, així com la instal·lació de posada a terra i els seus elements.
Dimensionat de les xarxes de cablejat (*), contemplant els elements de protecció propis
de la instal·lació, així com la instal·lació de posada a terra i els seus elements.
Zonificació i identificació dels diferents tipus de recintes pel que fa al seu nivell de
protecció (pública concurrència, privat, recintes amb característiques especials, locals
humits, locals classificats com a recintes amb risc d'incendi o explosió, etc.)
Detalls, si s’escauen: ubicació de mecanismes i equips en locals de risc especial, arqueta
de comprovació posada a terra, etc.

(*) La Potència elèctrica total, P, associada a l'ús de l'edifici o local i al tipus d'instal·lació determina la documentació
a presentar, segons Instrucció REBT BT-04 i normativa autonòmica.

Instal·lació de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables. Instal·lació
fotovoltaica. (si escau)
- Ubicació dels elements: integració dels mòduls fotovoltaics, equips elèctrics,
etc.
- Traçat de les xarxes de cablejat
- Dimensionat de les xarxes de cablejat, proteccions, etc.
- Detalls, si s’escauen: col·locació de captadors, recintes d'equips elèctrics, etc.
Instal·lacions d’il·luminació
- Zonificació i identificació de les zones a il·luminar
- Ubicació dels elements: lluminàries, quadres o mecanismes de control i regulació, quadres
elèctrics, etc.
- Detalls, si s’escauen: col·locació de lluminàries, etc.
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Telecomunicacions
-

-

Ubicació dels elements: equips de captació (antenes), d'amplificació i
distribució, armaris de telecomunicacions, d'informàtica, preses i receptors
Traçat i previsió de passos de les xarxes de telecomunicacions
Dimensionat de les xarxes de telecomunicacions (*)
Detalls, si s’escauen: recintes de telecomunicacions, d'informàtica, col·locació d'antenes,
etc.

(*) En el cas d'edificis on calgui preveure la infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) –per exemple, edificis
d'habitatges en règim de propietat horitzontal- es requereix un projecte específic d'ICT a càrrec d'un tècnic competent,
en coordinació amb el projecte arquitectònic.

Instal·lacions de protecció contra incendi

Per a cadascuna de les instal·lacions de protecció contra incendi definides a la memòria, es
desenvoluparà la documentació següent:
- Ubicació dels elements: centrals, dipòsits, grups de pressió, boques d'incendi,
ruixadors, detectors, etc.
- Traçat de les xarxes de canonades, conductes i cablejat, segons la instal·lació
- Dimensionat de les xarxes de canonades, conductes i cablejat, segons la instal·lació
- Detalls, si s’escauen: locals i recintes per a equips de bombeig, ampolles d'agents
gasosos, passos de canonades, col·locació dels elements, etc.
-

Instal·lacions de protecció contra el llamp
-

-

Ubicació dels elements: sistema de captació extern, elements del sistema intern de
protecció
Traçat i dimensionat: elements que composen el sistema extern, conductors de
baixada, etc.
Zonificació i identificació del volum protegit de l'edifici segons metodologia (parallamps
passius o actius) i nivell de protecció requerit
Detalls, si s’escauen: subjecció dels captadors externs, unió amb la posada a terra,
arquetes de comprovació, etc.

DG Eq Equipament

Definició gràfica i dimensional de les característiques geomètriques i constructives de l’edifici, en
plantes, seccions i detalls, si s’escauen, amb les cotes necessàries.
- Identificació i ubicació de l’edifici indicant les característiques que procedeixin
(materials, sistema de col·locació i connexions a les xarxes d'aigua, electricitat,
etc.)
- Detalls, si s’escauen
- Altres característiques

DG Ee Urbanització dels espais exteriors (si s’escau)

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades en la urbanització dels espais
exteriors adscrits a l'edifici que resultarien una vegada definit l'edifici, inclosos tots els seus accessos,
instal·lacions i serveis connectats a les infraestructures urbanes.
Si als sistemes constructius de l'edifici ja s'han definit les solucions relatives a la urbanització, no es
repetiran en aquest capítol.

- Treballs previs, modificació de terres i adequació del terreny:
Contingut segons l'apartat DG E
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- Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals:
Contingut segons l'apartat DG E

- Elements de tancament i protecció:

Solució constructiva
Detalls, si s’escauen, dels punts singulars
Altres característiques

- Vials i zones d'aparcament:

Definició general de les característiques geomètriques, ubicació de juntes,
elements singulars, mobiliari, relació amb altres zones, etc.
Solucions constructives: materials i gruixos de les diferents capes
Detalls, si s’escauen, dels punts singulars
Altres característiques

- Zones d'estada, zones de joc i altres:

Definició general de les característiques geomètriques, ubicació de juntes,
elements singulars, mobiliari, relació amb altres zones, etc.
Solucions constructives: materials i gruixos de les diferents capes
Detalls, si s’escauen, dels punts singulars
Altres característiques

- Instal·lacions i serveis:

Definició gràfica i dimensional de cada instal·lació (sanejament, aigua i reg, electricitat,
enllumenat exterior, altres)
Ubicació dels elements
Traçat i dimensionat de les xarxes
Funcionament de la instal·lació (en esquemes generals, si s’escau)
Detalls, si s’escauen

- Jardineria:

Definició general de les característiques i la ubicació dels elements de jardineria,
límits, escocells, relació amb el mobiliari i amb la resta de solar
Solucions constructives: materials i gruixos de les diferents capes
Detalls, si s’escauen, dels punts singulars
Altres característiques

- Mobiliari urbà i elements de senyalització:

Identificació i ubicació indicant materials, sistema de col·locació, etc.
Solució constructiva
Detalls, si s’escauen, dels punts singulars
Altres característiques

DG Ct Construccions i instal·lacions temporals (si s’escau)

Definició gràfica, dimensional i de les característiques geomètriques i constructives de les
construccions i instal·lacions temporals, en plantes, seccions i detalls, si s’escau, amb les cotes
necessàries.
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III. PLEC DE CONDICIONS
PCA Plec de condicions administratives
-

Disposicions generals, facultatives i econòmiques

PCT Plec de condicions tècniques particulars
-

-

-

Prescripcions sobre els materials:
- Característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i
sistemes que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de
subministrament, recepció, conservació, emmagatzematge i manipulació, les
garanties de qualitat i control de recepció que hagin de realitzar-se, incloent el
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig
(*), les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment (**) .
- Aquestes especificacions es poden fer per referència a plecs generals que
siguin d'aplicació, Documents Reconeguts o altres que siguin vàlids segons el
parer del projectista
Prescripcions pel que fa a l'execució de les unitats d'obra:
- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés
d'execució, normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se
abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabament,
conservació i manteniment (**), control d'execució, assajos i proves, garanties
de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig, criteris de mesurament i valoració
d'unitats, etc.
- S’indicaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius
Prescripcions sobre verificacions de l'edifici acabat:
- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per
comprovar les prestacions finals de l'edifici (determinació de la mitjana anual
de concentració de radó a l’aire dels locals habitables de l’edifici, etc.)

(*) El Control de qualitat es pot desenvolupar com a annex o document complementari.
(**) Les Instruccions d'ús i manteniment poden desenvolupar-se com a annex o document complementari.

IV. AMIDAMENTS
-

Desenvolupament per partides, agrupades en capítols, contenint totes les
descripcions tècniques necessàries per a la seva especificació i valoració:
- Treballs previs i adequació del terreny
- Sistema estructural. Fonaments, contenció de terres i estructura
- Sistema envolupant i d’acabats exteriors
- Sistema de compartimentació i acabats interiors
- Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
- Equipament
- Urbanització
- Construccions i instal·lacions temporals

V. PRESSUPOST

Contindrà la definició de totes i cada una de les partides d’obra, necessàries per a executar les obres,
d’acord amb la següent ordenació:
Estat d’Amidaments
Justificació de Preus
Quadres de Preus 1 i 2
Pressupost
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Full Resum del Pressupost, amb l’aplicació dels coeficients corresponents a les despeses
generals (13%) i al benefici industrial (6%), i l’aplicació de l’IVA (16%). En aquest resum
s’inclourà el pressupost corresponent a seguretat i salut, per determinar l’import de licitació.
Pressupost
- Quadre de preus agrupat per capítols
- Resum per capítols amb expressió del valor final d'execució (PEM i contracta
en el cas d’obra pública). Inclou el Pressupost de l'estudi de seguretat i salut i
el de Gestió de residus
- Inclou el Pressupost de control de qualitat

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

El projecte d'execució d'edificació es complementarà amb els documents i/o projectes necessaris —
identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a la completa definició de les obres a executar i,
quan s’escaigui, per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per dur-les a terme.
La seva estructura i contingut s'adequarà al que estableix la normativa d'aplicació i a les
especificacions de les entitats o dels organismes que els requereixin:
- Estudi de seguretat i salut
- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició
- Certificació energètica
- Pla de Control de qualitat
Quan s’escaigui:
Estudi geotècnic
Estudi topogràfic
Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions
Justificació o estudis específics requerits per algun organisme autonòmic,
local o altres (documentació relativa a la memòria històrica en entorns
catalogats, informe de patrimoni, estudis arqueològics, etc.)
Informe de patologies o informe de l'estat de l'edifici en intervencions en
edificis existents
Informe de resultats de les mesures de mitjana anual de concentració de radó
a l’aire dels locals habitables en edificis existents.
Altres (projecte d'enderroc, serveis afectats, construccions i instal·lacions
temporals, bastides, etc.)
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4.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA DIRECCIÓ DE
LES OBRES
OBJECTE
Les obligacions i responsabilitats dels diferents agents de l’edificació queden recollides a la LOE (llei
38/1999) i és per això que aquesta guia s’adreça clarament a obres que estan a l’empara de la mateixa
(edificació d’obra nova, intervencions globals en edificis existents, ...).
Per a obres no subjectes a la LOE, la majoria dels apartats són igualment aplicables, tenint present
que en molts casos, l’arquitecte pot assumir les funcions del Director d’Execució d’Obres i en
conseqüència les responsabilitats i tasques que se’n derivin.
La direcció de l’obra forma part de la direcció facultativa, amb la finalitat de dirigir el desenvolupament
de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte
que la defineix, la llicència d’edificació i la resta d’autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte.
La direcció de les obres comprèn les següents tasques:
1.- Verificar el replanteig i l’adequació dels fonaments i de l’estructura projectats a les característiques
geotècniques del terreny.
2.- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’ordres i assistències
les instruccions precises per interpretar correctament el projecte.
3.- Elaborar, a requeriment de la propietat o amb la seva conformitat, modificacions eventuals del
projecte, que siguin exigibles per a la marxa de l’obra, sempre que s’adaptin a les disposicions
normatives precises i constin en la redacció del projecte.
4.- Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final de l’obra, i conformar les
certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els visats que siguin
preceptius.
5.- Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada per lliurar-la a la propietat, amb els visats
que siguin preceptius. Aquesta documentació inclourà la informació gràfica de l’obra executada, el seu
amidament final, les condicions de manteniment i conservació, així com la recopilació de totes les
legalitzacions i documents necessaris per a la posada en marxa l’obra executada, que hauran de
subministrar els responsables respectius.
6.- Informar la propietat dels possibles desviaments en l’execució del pressupost de les obres
7.- Informar la propietat dels possibles incompliments dels terminis d’execució parcials o totals
establerts.
Formen part de la documentació de seguiment d'obra tots aquells documents en què la Direcció
Facultativa (DF) dóna instruccions, verifica actuacions i preveu accions a desenvolupar dins el procés
de l'obra. El tipus de documentació generada pot ser variat, des d’anotacions al Llibre d'ordres fins a
Actes de visita d'obra, documentació de Control de qualitat, fotografies, assaigs, etc.

Guia documental de la Direcció d’Obra:
Inici i seguiment de l’Obra
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Inici d'obra
Llibre d'ordres
Seguretat i Salut

Control de Qualitat

Control Tècnic
Planificació i Gestió

Acta de replanteig
Confirmació dades Estudi geotècnic
Llibre d'ordres i assistències / Inici
Comunicat d'inici obres
Llibre d'incidències
Modificació Pla de seguretat i salut
Altres documents

Recursos preventius
Nomenament recurs preventiu
Control de Qualitat dels productes, equips i sistemes
Programa control de qualitat
Altres documents relacionats
Control de qualitat del constructor
Control de certificacions voluntàries
Documents relacionats
Control Tècnic execució fonaments /
estructura
Control Tècnic execució altres sistemes
Certificació d'obra
Certificat tècnic de l'estat constructiu de l'obra
Certificat tècnic de l'estat de l'obra (bancs)

Incidències en Obra
Modificació de
projecte

Renúncies de tècnics

Final d'obra

Modificació del Projecte
Pròrroga o modificació de Llicències
Sol·licitud / Obtenció Pròrroga
Paralització (promotor)
Acta paralització temporal
Certificat tècnic estat obra (paralització)
Renúncia a la Direcció d'obra
Certificat estat de l'obra
Renúncia a la Coordinació de seguretat i salut
Renúncia a la Direcció d'execució

Certificat Final d'Obra Certificat final d'obra CFO
Certificat final d'obra (altres usos)
Annex A (modificació projecte)
Altres documents relacionats
Annex B al CFO (Control qualitat)
Documentació de
l'obra executada
Documentació de l'obra executada (as built)
Instruccions d'ús i manteniment
Altres documents relacionats
Acta de recepció d'obra
Llibre d'ordres
Tancament Llibre ordres
Control de Qualitat
Altres documents relacionats
Certificat mesures contra el foc (BCN)
Certificat aïllament soroll (BCN)
Informes i certificats
Certificat Eficiència Energètica
obra acabada
Modificació CEE projecte
Altres documents relacionats
Inspecció i informe favorable de
Bombers
Certificacions finals d'instal·lacions
Inspecció inicial de les instal·lacions
Gestió
Acta liquidació final obra
Altres documents relacionats
Registre de les Instal·lacions i posada
en servei
Post Obra
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Ocupació i activitat
Residus
Control Tècnic
Llibre de l'Edifici

Gestió

Documents relacionats
1a ocupació / rehabilitació
Comunicat o Llicència 1a ocupació
Registre de l'activitat (llicència-comunicació)
Documents relacionats
Certificat Runa generada
Documents relacionats
Informes finals de l'Oficina
de control tècnic
II Document d'especificacions tècniques
Altres documents relacionats
I Quadern de registre
III Arxiu de documents
IIII Manual de l'edifici
Documents relacionats
Declaració obra nova acabada
Georeferenciació UTM
Alta cadastral
Retorn fiances

TERMINI
El termini serà el mateix del termini d’execució de les obres. El termini per al lliurament de la
documentació serà de 30 dies des de la recepció de les obres. Als efectes d’incorporar a la
documentació final de l’obra tots aquells documents que siguin responsabilitat de l’adjudicatari de les
obres i les instal·lacions, la Direcció de les Obres les exigirà com a condició necessària per a la
recepció de les obres.
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5.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA DIRECCIÓ
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
OBJECTE
El Contracte per a l’execució de les obres signat amb l’empresa constructora adjudicatària de les obres,
preveu que la Direcció Facultativa constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director d’Execució
(Aparellador/Arquitecte tècnic), i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes, tots ells
amb les titulacions adequades, dugui a terme la Direcció, Seguiment, Control i Valoració de les obres
contractades, per encàrrec de la Universitat de Barcelona (en endavant UB).
La Direcció d’Execució d’Obra (en endavant DE) ha de dur a terme les tasques del contracte d’obres
que se li han encarregat, d’acord amb el que en el mateix contracte es preveu.
La documentació que haurà de prendre com a base la Direcció d’Execució per a desenvolupar el treball
encarregat és:
-

El contracte d’obres entre la UB i el contractista adjudicatari de les obres, i els seus annexes.
El projecte d’execució de les obres.
La resta de contractes d’assistències tècniques contractades per la UB (assistència tècnica al
control de qualitat, etc.).
El suport informàtic en format TCQ2000 o PRESTO que inclou el pressupost del contracte, el
Pla de Treballs contractual, el Pla d’Assaigs contractat i el Pla de Seguretat i Salut.

La direcció de les obres comprèn les següents tasques:
1.

Aconseguir que l’obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que totes les
característiques de l’obra estan d’acord amb els plànols i els plecs de prescripcions i
condicions tècniques.

2. Aconseguir que l’obra es faci en el termini i amb el cost previstos.
3. Aconseguir que l’obra es faci en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i
respecte amb el medi ambient.
4. Subministrar a la UB la informació necessària per a tenir el coneixement adequat sobre l’estat
de l’obra, les incidències aparegudes i les previsions de futur.
5. Recopilar les dades necessàries per a definir l’estat final de l’obra.
Es podria dir que el paper de la Direcció d’Execució consisteix a conèixer detalladament com es
programa
l’obra, com es du a terme i com queda construïda, ajudant al Contractista per que faci les obres tal
com estan definides i intentar evitar tot el que pugui conduir-lo a no fer-ho, mantenint a la UB informada
perquè pugui seguir les obres fàcilment i, en cas de dificultats, si fos cas i ho estimés convenient,
pogués adoptar les mesures que considerés oportunes.
A La Direcció d’Execució li correspon: la interpretació tècnica i i econòmica del Projecte (havent de
deixar també constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra executada), calcular
amb equitat i mensualment, al llarg de l’obra, el valor de l’obra executada a partir de l’aplicació dels
preus contractuals als amidaments que la DE realitzi; transmetre a la UB propostes de modificacions
d’obra que, havent estat acordades amb el Director de l’Obra, s’estimin convenients, informar de les
que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi la UB.
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La Direcció d’Execució ha de saber tot el detall del que fa el Contractista per dur a terme l’obra pel que
fa a:
-

característiques i condicions d’execució d’obra i d’obra executada.
Operacions per a l’execució
Temps i seqüència de realització d’aquestes operacions.
Recopilació de dades de materials, execució i obra executada.
Replantejaments i comprovacions geomètriques, etc.

Per aquest coneixement, és necessari un bon contacte de la Direcció d’Execució, no només amb el
Contractista pròpiament dit, sinó també amb tots els centres de treball que el Contractista utilitza per
a l’execució, des de la seva definició i programació fins al seu control (Oficines Tècniques, fàbriques i
tallers subministradors, mitjans de transport, plantes d’elaboració de materials a la pròpia obra,
jaciments i pedreres, laboratoris d’assaigs, etc.).
El replantejament de les obres figura en les tasques del Contractista, així com la comprovació de
característiques geomètriques de l’obra a executar, la localització i adquisició de materials que
compleixin amb les condicions prescrites i la seva comprovació, la recollida de dades i compliment de
prescripcions en els processos d’execució, la recollida de dades i comprovació de condicions de l’obra
executada.
La Direcció d’Execució haurà de disposar que el Contractista li lliuri puntualment tota la documentació
que, d’acord amb el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient (PAQMA), haurà de presentar
per a la recepció de subministraments, seguiment dels processos d’execució i comprovació de
condicions de materials, execució i obra executada, examinar el seu contingut, valorar la seva
representativitat i estimar a conseqüència el grau de compliment de les condicions prescrites.
En aquests temes, hi ha diferents punts que s’han de tenir en compte:
En primer lloc, la disposició del lliurament pel Contractista de l’esmentada documentació ha de contenir
una normalització obligatòria del seu contingut que formuli el Contractista i que permeti la identificació
inequívoca i el tractament de les dades per part de la Direcció d’Execució, amb tractament informàtic
en els casos que siguin necessaris.
En segon lloc, en la recollida de dades de processos d’execució de determinades obres (formigonats,
ferrallats, paleteria, revestiments i col·locació de paviments ,etc.), és necessari que aquesta recollida
sigui simultània amb l’execució de les operacions i, per tant, la Direcció d’Execució haurà de
comprovar, amb la freqüència que resulti necessària amb la seva presència en els llocs on es duguin
a terme aquelles obres, que les dades es recullen adequadament.
En tercer lloc, hi ha les condicions dels materials i les d’aquelles operacions, la comprovació de les
quals s’està duent a terme, conjuntament amb les de les obres executades, mitjançant mesurament
d’alguna de les seves característiques. Són els casos de comprovació mitjançant la recollida de
mostres i proves de laboratori i els d’execució de proves “in situ”. En aquests casos, per valorar la
representativitat de la informació corresponent facilitada pel Contractista, pot ser convenient, que la
Direcció d’Execució pugui disposar de proves de contrast.
Una altra de les missions encarregades a la Direcció d’Execució és la d’establir amb el Contractista,
documentació formal de constància d’algunes dades de l’obra executada. En els paràgrafs anteriors,
es fa referència a alguns d’aquests casos (dades corresponents a processos d’execució, certificats de
materials, constància documental de les inspeccions de qualitat realitzades, etc.). Se’ls haurien d’afegir
altres dades més pròpies de definició de l’obra, la constància de les quals podria ser necessària
(comprovació de característiques geomètriques, constància de forma i cotes de fonaments,
característiques del terreny de fonaments, constància d’obres que queden ocultes com les armadures
70

del formigó armat, comprovació de característiques geomètriques de paraments i tancaments diversos,
control d’acabats, etc.).
La Direcció d’Execució haurà d’establir la documentació on, conjuntament amb el Contractista,
descriuran la definició i característiques d’aquest tipus d’obres que estiguin duent a terme.
La Direcció d’Execució anirà ordenant la informació relativa als diversos aspectes de l’execució de
l’obra en informes parcials, testimonis del curs de l’execució que donin constància de fins a quin punt
cada una de les parts de l’obra executada compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions
d’execució i obra executada prescrites. Una part dels informes es referirà a obres parcials, (segons la
seva naturalesa, o segons capítol d’obra o activitat en l’estructuració del projecte). Una altra part
reunirà temes de caràcter més general, referents al conjunt de les obres, i més específic pel que fa al
tema en si mateix (per exemple, valoracions mensuals o afeccions a l’entorn. Els informes
comprendran, no només les dades relatives a aquella part de l’obra, sinó els resultats de les anàlisis
específiques que al seu respecte la Direcció d’Execució vagi fent, així com les incidències d'interès
que s’hagin presentat durant l’execució.
L’establiment mensual de relacions valorades és tasca específica de la Direcció d’Execució, que
determinarà mensualment una relació valorada en la que constin els amidaments parcials i l’origen del
treball realitzat pel Contractista, en funció de totes i cada una de les activitats i unitats d’obra. La
valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris que per
a aquelles obres figuren en la relació que forma part de la documentació signada amb el Contractista.
Les activitats o obres elementals no acabades, podran ser valorades, també, per la Direcció d’Execució
que aplicarà sota la seva responsabilitat el criteri que, en cada cas, estimi adequat.
En qualsevol cas la valoració de les obres es regirà per allò previst en la documentació contractual
acordada entre la UB i el Contractista. En les activitats on es presenti alguna incidència que pogués
ser d’interès per la UB, la Direcció d’Execució donarà les explicacions necessàries per documentar a
la UB sobre el cas. La Direcció d’Execució, un cop establert un esborrany de valoració, escoltarà el
Contractista per si els seus comentaris poden perfeccionar el seu criteri. La certificació mensual, amb
base de la valoració establerta per la Direcció d’Execució, serà formulada per la UB. La valoració de
la Direcció d’Execució serà sempre lliurada a la UB la data establerta.
La Direcció d’Execució també lliurarà abans de l’inici de cada mes un informe del seguiment de l’obra,
amb la informació i contingut que la UB li supervisarà. Essencialment, contindrà una ressenya de les
actuacions que la Direcció d’Execució hagi dut a terme durant el mes; una ressenya de l’obra
executada i l’anàlisi per la Direcció d’Execució de la seva coincidència amb la planificació prèvia (la
qual s’haurà realitzat amb unes dades tècnicament correctes i creïbles); les previsions temporals del
Programa de Treballs i les condicions d’execució i obra executada requerides; una anàlisi de
condicionants al Programa que puguin existir i suggeriments per a solucionar-los oportunament; una
anàlisi de l’estat de solució de les dificultats que s’hagin presentat en l’obra i suggeriments per a
aconseguir solucions oportunes; etc.
Finalment, es mencionen tres altres comeses que corresponen a la Direcció d’Execució.
La primera consisteix en proposar a la UB les Modificacions d’Obra que estimi necessàries, informar
de les que proposi el Contractista, i establir en obra les que haurà decidit la UB. En els informes dels
canvis proposats pel Contractista no s’ha d’oblidar que aquest ha d’indicar una data límit de resposta
que no provoqui pertorbació en el Programa de Treballs. Quan la UB decideixi una modificació, la
Direcció d’Execució col·laborarà e la re-definició d’activitats.
Una segona, la Direcció d’Execució és responsable de l’elaboració del Document d’Especificacions
Tècniques (DET) inclòs al llibre de l’edifici, a lliurar a la UB un cop acabats els treballs. El DET s’anirà
elaborant paral·lelament a la progressió de les obres, de manera que al mes següent a la conclusió de
cada obra elemental, es lliuri a la UB el llibre de l’edifici de l’obra executada corresponent.
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La Direcció d’execució d’obra, com a membre de la Direcció Facultativa participarà en la recopilació
de la documentació de seguiment d'obra i de tots aquells documents en què la Direcció Facultativa
(DF) dona instruccions, verifica actuacions i preveu accions a desenvolupar dins el procés de l'obra.
El tipus de documentació generada pot ser variat, des d’anotacions al Llibre d'ordres fins a Actes de
visita d'obra, documentació de Control de qualitat, fotografies, assaigs, etc.
Guia documental de la Direcció Facultativa:
Inici i seguiment de l’Obra
Inici d'obra
Llibre d'ordres
Seguretat i Salut

Control de Qualitat

Control Tècnic

Planificació i Gestió

Acta de replanteig
Confirmació dades Estudi geotècnic
Llibre d'ordres i assistències / Inici
Comunicat d'inici obres
Llibre d'incidències
Modificació Pla de seguretat i salut
Altres documents

Recursos preventius
Nomenament recurs preventiu
Control de Qualitat dels productes, equips i sistemes
Programa control de qualitat
Altres documents relacionats
Control de qualitat del constructor
Control de certificacions voluntàries
Documents relacionats
Control Tècnic execució fonaments /
estructura
Control Tècnic execució altres
sistemes
Certificació d'obra
Certificat tècnic de l'estat constructiu de l'obra
Certificat tècnic de l'estat de l'obra (bancs)

Incidències en Obra
Modificació de
projecte

Renúncies de tècnics

Modificació del Projecte
Pròrroga o modificació de Llicències
Sol·licitud / Obtenció Pròrroga
Paralització (promotor)
Acta paralització temporal
Certificat tècnic estat obra (paralització)
Renúncia a la Direcció d'obra
Certificat estat de l'obra
Renúncia a la Coordinació de seguretat i salut
Renúncia a la Direcció d'execució

Final d'obra
Certificat Final d'Obra Certificat final d'obra CFO
Certificat final d'obra (altres usos)
Annex A (modificació projecte)
Altres documents relacionats
Annex B al CFO (Control qualitat)
Documentació de
l'obra executada
Documentació de l'obra executada (as built)
Instruccions d'ús i manteniment
Altres documents relacionats
Acta de recepció d'obra
Llibre d'ordres
Tancament Llibre ordres
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Control de Qualitat

Altres documents relacionats

Informes i certificats

Certificat Eficiència Energètica
obra acabada
Altres documents relacionats

Bombers
Gestió
Post Obra
Ocupació i activitat
Residus
Control Tècnic
Llibre de l'Edifici

Gestió

Acta liquidació final obra
Altres documents relacionats

Certificat mesures contra el foc (BCN)
Certificat aïllament soroll (BCN)
Modificació CEE projecte
Inspecció i informe favorable de
Certificacions finals d'instal·lacions
Inspecció inicial de les instal·lacions
Registre de les Instal·lacions i posada
en servei

Documents relacionats
1a ocupació / rehabilitació
Comunicat o Llicència 1a ocupació
Registre de l'activitat (llicència-comunicació)
Documents relacionats
Certificat Runa generada
Documents relacionats
Informes finals de l'Oficina de control
tècnic
II Document d'especificacions tècniques
Altres documents relacionats
I Quadern de registre
III Arxiu de documents
IIII Manual de l'edifici
Documents relacionats
Declaració obra nova acabada
Georeferenciació UTM
Alta cadastral
Retorn fiances

TERMINI
El termini serà el mateix del termini d’execució de les obres. El termini per al lliurament de la
documentació serà de 30 dies des de la recepció de les obres. Als efectes d’incorporar a la
documentació final de l’obra tots aquells documents que siguin responsabilitat de l’adjudicatari de les
obres i les instal·lacions, la Direcció de les Obres les exigirà com a condició necessària per a la
recepció de les obres.
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6.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL CONTROL DE
QUALITAT EN L’OBRA
OBJECTE

Les especificacions dels controls a realitzar han d'estar definides en el Projecte d’execució, tot i que el
Director d’obra (DO) en pot establir d'addicionals durant el desenvolupament de l’obra. En el què afecta
a la Direcció d’execució d’obra, el control de qualitat es pot separar en tres parts:
• Control de recepció de productes, equips i sistemes (documentació dels subministres,
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i/o assaigs)
• Control d'execució
• Control d'obra acabada
El Projecte inclou un Pla de control de qualitat que, en fase d'execució d'obra, es desenvolupa en un
Programa de control de qualitat que ha d'elaborar el Director d’execució d’obra (DEO).
El Constructor recollirà la documentació dels productes emprats dels subministradors i fabricants i ho
lliurarà al Director d’Execució de l’Obra (DEO). Aquest recopilarà la documentació del control realitzat,
verificant-ne la conformitat amb la documentació de Projecte.
A tota obra de construcció cal que es realitzin les funcions específiques de Direcció d’obra i de Direcció
d’execució d’obra. Quan per la tipologia de l’obra un mateix tècnic desenvolupi les dues funcions, cal
que la feina relacionada amb la Direcció d’execució d’obra i concretament amb el Control de qualitat,
es realitzi i documenti adequadament.

TERMINIS
El termini de lliurament queda fixat al plec de condicions tècniques

FORMAT
Es lliuraran 3 còpies visades en format paper DIN A-4 i 1 còpia en format PDF de tota la documentació.
Igualment es lliuraran la part escrita en format WORD, la part econòmica en format EXCEL i TCQ
compatible amb PRESTO i la part gràfica en format DWG.

74

7.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE
L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
OBJECTE
L’objecte és la redacció de l’Estudi de seguretat i salut, d’acord amb la normativa vigent. El contingut
de l’Estudi de seguretat i salut, redactat pel tècnic competent segons les competències que li atribueix
el Reial Decret 1627/1997, on s’identifiquen els riscos de l’obra i es relacionen les mesures preventives
i proteccions tècniques per al control i reducció d’aquests riscos. El document ha de ser, com a mínim,
el següent:

Memòria
-

-

Descripció dels procediments dels equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d’utilitzar-se o que
es puguin preveure. Identificació dels riscos laborals que es puguin evitar, amb indicació de les
mesures tècniques que calguin.
Relació dels riscos que no puguin eliminar-se, amb l’especificació de les mesures preventives i de
les proteccions tècniques que portin a controlar i reduir aquests riscos, i valorar-ne la eficàcia,
sobretot quan es proposin mesures alternatives.
Descripció dels serveis sanitaris i comuns que ha de tenir el centre de treball segons el nombre de
treballadors. Cal tenir en compte les condicions de l’entorn en que es fa l’obra, la tipologia i les
característiques dels materials i elements que s’hagin de fer servir, la determinació del procés
constructiu i l’ordre de l’execució dels treballs.
Previsions i informacions útils perquè, al seu moment, es puguin fer en condicions de seguretat els
treballs posteriors a l’obra que siguin previsibles.

Plec de condicions particulars
-

Normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra.
Prescripcions que s’han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació
de les màquines, eines, sistemes i equips preventius.

Estat d’amidaments:
-

Amidament de les diferents unitats d’obra, agrupades per capítols.

Pressupost
-

Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació i l’execució de l’estudi
de seguretat i salut.

Documentació gràfica
-

-

Plànols de situació i emplaçament
Plànols d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes per a la seva execució:
Llocs destinats a emmagatzemar, ubicació de la maquinària fixa i àmbit d’influència previst, inici i
sentit obligat en la realització de tasques específiques, ubicació de les instal·lacions provisionals
d’obra, accessos en automòbil i límits de circulació, zones d’aparcament, punts de control d’accés
a l’obra, balissament lluminós, camins de circulació interna, ubicació de magatzems i altres.
Plànols d’estructura, d’arquitectura i de les instal·lacions provisionals de l’obra: Cambres
higièniques, vestidors, menjador, farmaciola, garites de control de vigilància i altres.
Plànols d’instal·lacions de les proteccions col·lectives: Xarxes, baranes, passarel·les, cables de
seguretat, punts forts de seguretat, ubicació de bastides penjades, ubicació de bastides
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-

metàl·liques, ubicació de les centrals de formigó (sitges, dragalines, cintes transportadores),
ubicació de les centrals de trituració d’àrids, ubicació d’obstacles limitadors de final de recorregut a
les zones de càrrega i descàrrega, instal·lació elèctrica d’obra, ubicació dels quadres auxiliars i
xarxa de terres, viseres de protecció i altres.
Plànols de detall de les proteccions col·lectives i solucions tècniques.
Plànol d’interferències amb línies de conduccions aèries o soterrades: elèctriques, clavegueram,
aigua potable, gasos, oleoductes i altres.
Plànols de distribució i localització d’elements de seguretat per al manteniment posterior de la
construcció.
Rutes d’evacuació d’accidentats: Plànol d’evacuació interna d’accidentats (per a obres complexes
o especials), plànols d’evacuació d’accidentats des de l’obra al centre assistencial més proper en
hores sense problemes de circulació i en hores punta.

TERMINIS
El termini de lliurament queda fixat al plec de condicions tècniques
FORMAT
Es lliuraran 3 còpies visades en format paper . 1 còpia en format DIN A-3 i 1 còpia en format PDF de
tota la documentació. Igualment es lliuraran la part escrita en format WORD, la part econòmica en
format EXCEL i TCQ compatible amb PRESTO i la part gràfica en format DWG.
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8.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA COORDINACIÓ
DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA
OBJECTE
L’objecte és la supervisió de l’aplicació en l’obra del Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb la normativa
vigent. Aquesta tasca serà desenvolupada per un Tècnic competent per coordinar la seguretat i salut
durant l’execució d’obra, designat pel Promotor quan en l’execució de l’obra hi hagi més d’un
Constructor, o bé un Constructor i Treballadors autònoms o varis Treballadors autònoms.
-

Redactar l'Informe favorable del Pla de seguretat i salut i les seves modificacions.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a
l’obra.
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat i coordinar les activitats
de l’obra i organitzar la coordinació d’activitats empresarials, entre d’altres.
Redactar les anotacions de control de seguiment del Pla de seguretat i salut en el llibre
d’Incidències.
Supervisar les anotacions del llibre de Sots-contractació.
Comunicar a Inspecció de Treball els incompliments del Pla de seguretat i salut anotats
repetidament en el llibre d’incidències.

TERMINIS
El termini de lliurament queda fixat al plec de condicions tècniques

77

9.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS
OBJECTE
El Projecte executiu de les instal·lacions té per objecte la definició precisa i detallada de totes les
instal·lacions, d’acord amb l’índex recollit al Plec del Projecte Executiu de les obres. Per tant, contindrà
el desenvolupament dels esquemes i el dimensionament de les instal·lacions mitjançant càlculs,
detalls, instruccions de muntatge i de funcionament, tant de forma escrita com gràfica.
De forma especial, el projecte executiu de les instal·lacions definirà amb tota precisió les connexions
a les xarxes de subministrament d’electricitat, d’aigua potable, de xarxa contra-incendis, de gas
natural, i qualsevol altre necessària per al funcionament de l’edifici. Igualment, inclourà les connexions
a la xarxa de clavegueram de les instal·lacions interiors de sanejament i en el cas d’urbanització, les
connexions a la xarxa de clavegueram de les instal·lacions exteriors de sanejament, si s’escau, a la
xarxa de residus urbans. Per garantir aquestes connexions, caldrà aportar els informes i/o
prescripcions de les empreses i/o administracions competents d’aquestes xarxes.
El Projecte d’execució de les Instal·lacions es configura com el conjunt de documents mitjançant els
quals es fa la correcta i completa definició dels sistemes de condicionament de l’edifici a executar, i
incorpora aquells documents que permeten aconseguir les corresponents autoritzacions,
legalitzacions i llicències d’Obra i d’Activitats necessàries per posar en funcionament l’edifici.
És la fase del treball que està vinculada al projecte d’execució de les obres, amb la definició completa
dels esquemes d’instal·lacions, detalls, càlculs de funcionament, prescripcions tècniques i
especificacions de tots els sistemes de condicionament i equips de l’edifici, definits en la seva totalitat.
El seu contingut serà el necessari per al muntatge, posada en servei dels sistemes i legalització de les
instal·lacions de l’edifici, correctament redactat i amb el preceptiu visat col·legial per l’obtenció de la
llicència d’Activitat corresponent.
•

Definició i càlcul dels diferents sistemes de condicionament de l’edifici. Justificació del
compliment de les exigències reglamentàries. (Abast dels possibles projectes parcials o
documents específics del projecte d’execució d’obra).

•

Integració en el disseny de l'edifici dels diferents sistemes de condicionament, comptabilitat
entre ells i coordinació dels mateixos.
Instal·lació de transport per a les persones
Instal·lació de subministrament d’aigua
Instal·lació de recollida i evacuació d’aigües
Instal·lacions tèrmiques: calefacció, refrigeració, ventilació i producció d’ACS
Instal·lació solar tèrmica
Sistema de ventilació no tèrmic
Instal·lació de subministrament de combustibles
Instal·lació elèctrica
Instal·lació solar fotovoltaica
Instal·lació d’il·luminació
Instal·lacions de protecció contra incendis
Recollida, evacuació i tractament de residus
Instal·lació de protecció contra el llamp
Altres instal·lacions específiques que es derivin de les necessitats i ús de l’edifici.
Equipament
Elements exteriors adscrits a l’edifici

•

Confecció i tramitació de la Certificació energètica de l’edifici
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-

-

-

-

Procés de certificació
La Certificació d’eficiència energètica és un procés pel qual es verifica que un edifici
assoleix la qualificació energètica que se li ha calculat prèviament. És a dir, abans
de certificar un edifici és necessari qualificar-lo.
Qualificació energètica
És el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda
energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica
els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys
eficient i la lletra A, a l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions
de CO2 comparades amb els d’un edifici base de similar tipologia i localització.
Certificació energètica
És el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici en forma de
certificat i d’etiqueta d’eficiència energètica.
Certificat d’eficiència energètica
És un document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i que
condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
Etiqueta energètica
És el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda
per l’edifici o la part de l’edifici.
Contingut del Certificat d’Eficiència Energètica
El Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici o d’una part del mateix, contindrà com
a mínim, la següent informació:
Identificació de l’edifici o de la part del mateix que es certifica, incloent-hi la referència
cadastral
Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica d’aplicació en el
moment de la seva construcció
Descripció de las característiques energètiques de l’edifici: envolvent tèrmica,
instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, condicions normals de funcionament i
ocupació, condicions de confort tèrmic, lumínic, qualitat de l’aire interior i altres dades
utilitzades per a obtenir la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici.
Qualificació d’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta
energètica
Descripció de les proves i comprovacions realitzades pel tècnic competent durant la
fase de qualificació.
Compliment dels requisits mediambientals exigits a les instal·lacions tèrmiques

•

Definició detallada de:
Condicions per a l’execució de les instal·lacions
Amidament de les instal·lacions

•

Pressupost
Valoració del cost de les instal·lacions

Es justificarà el compliment de la normativa aplicable, en especial, la d’estalvi energètic.
TERMINI
El termini de lliurament queda fixat al plec de condicions tècniques.
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FORMAT
Es lliuraran 5 còpies visades en format paper, 1 còpia en format DIN A-3 i 1 còpia en format PDF de
tota la documentació. Igualment, es lliuraran la part escrita en format WORD, la part econòmica en
format EXCEL i TCQ, compatible amb PRESTO i la part gràfica en format DWG.
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10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA DIRECCIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS
OBJECTE
La direcció de les instal·lacions compren les tasques següents:
1.- Verificar la recepció a l’obra dels productes i materials per a les instal·lacions, i ordenar la realització
d’assaigs i proves precises.
2.- Dirigir l’execució material de les instal·lacions i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució
i la correcta disposició dels elements de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les
instruccions del director de l’obra.
3.- Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències.
4.- Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra. i conformar les certificacions
parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els visats que siguin preceptius.
5.- Verificar la realització de les proves de posada en marxa de les instal·lacions.
6.- Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació executada, en especial, les
corresponents a les legalitzacions de les instal·lacions i als programes d’ús i manteniment de les
mateixes.
7.- Informar la propietat de l’estat d’execució del pressupost de les instal·lacions, assenyalant els
possibles desviaments.
8.- Informar la propietat de l’estat de la planificació de les instal·lacions, assenyalant els possibles
incompliments parcials o totals dels terminis d’execució establerts.
9.- Coordinar l’execució de les obres i instal·lacions necessàries per a les connexions a les xarxes de
subministrament d’electricitat, aigua, gas... i a les xarxa de clavegueram i de residus, i assessorar a la
propietat en la fase de contractació d’aquestes connexions.
TERMINI
El termini serà el mateix del termini d’execució de les obres.
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11. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A
PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
OBJECTE
La regulació de la prevenció i control ambiental de les activitats està establerta en la llei 20/2009 del 4
de desembre, amb la que s’estableix el sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb
incidència ambiental, en el que es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient,
integrant l’avaluació ambiental de les activitats.
El projecte de llicència Ambiental té per objecte la redacció de la documentació necessària per a
l’obtenció de la llicència ambiental, fins a l’inici de l’activitat. Per tant, inclou totes les fases del procés:
1.- Certificat de Compatibilitat Urbanística
2.- Projecte per a la sol·licitud de la Llicència Ambiental
3.- Seguiment de l’expedient fins a l’obtenció de la Llicència Ambiental
4.- Seguiment de l’execució de l’obra i redacció de la documentació final segons l’obra feta.
5.- Assistència en tots els processos d’inspecció per part de les administracions competents i/o ECA
6.- Qualsevol altre necessària fins a l’obtenció de la llicència ambiental i l’inici d’activitat.
TERMINIS
Els terminis per al lliurament de la documentació corresponent al procés de la llicència ambiental són:
1.- Documentació per a l’obtenció del Certificat de Compatibilitat Urbanística: El termini de lliurament
queda fixat al plec de condicions tècniques.
2.- Projecte per a la sol·licitud de la Llicència Ambiental: El termini de lliurament queda fixat al plec de
condicions tècniques.
3.- Documentació final; 1 mes des de la recepció de les obres i les instal·lacions
FORMAT
Es lliuraran 5 còpies visades en format paper, 1 còpia en format DIN A-3 i 1 còpia en format PDF de
tota la documentació. Igualment, es lliuraran la part escrita en format WORD, la part econòmica en
format EXCEL i TCQ, compatible amb PRESTO i la part gràfica en format DWG
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12.

PLEC TÈCNIC D’IMPLANTACIÓ BIM EN ELS PROJECTES

OBJECTE
La Universitat de Barcelona entén que un model BIM està constituït per una sèrie de models virtuals
que permeten generar la representació digital de les característiques físiques i funcionals d’un
equipament a partir de bases de dades d’informació associada als elements que la componen, tan
gràfica com no gràfica, d’acord amb els requeriments i usos específics de cadascuna de les fases del
cicle de vida de l’edifici.
El propòsit d’aquest plec tècnic és facilitar unes directrius obertes i compartides que permetin
assegurar la consistència dels processos desenvolupats en un entorn de col·laboració, basats en
models BIM constituïts per objectes, i que seran utilitzat pels diferents agents que intervenen en
cadascun dels diversos tipus i fases dels contractes gestionats per la UB. Així mateix, es persegueix
garantir la fiabilitat de la informació que s’utilitzarà en la gestió dels contractes, mitjançant les
aplicacions BIM específiques per a cada fase.
Abans de començar qualsevol actuació en que s’utilitzi la metodologia BIM en el seu desenvolupament,
es constituirà l’equip de BIM del contracte que comptarà amb les parts interessades del cicle de vida
de l’edifici objecte del contracte, o que tinguin alguna responsabilitat en el mateix. L’equip inicial haurà
d’incloure, com a mínim, als agents implicats en totes les fase del procés constructiu, des de la
conceptualització inicial fins a la seva posta en servei, es a dir, el gestor del contracte i el responsable
de la seva posterior operació i manteniment. La resta d’agents específics de cadascuna que han de
participar en les diferents fases s’hi incorporaran quant abans millor, sempre i quant les condicions
contractuals ho permetin. El propòsit d’aquest equip serà definir els requeriments d’informació
necessària per assolir els objectius fixats per tot el procés constructiu de l’edifici i vetllar per el seu
compliment, tant en els continguts com els formats. Així mateix, l’equip de BIM haurà de desenvolupar
i implementar un procés de col·laboració entre tots els agent implicats que garanteixi la transferència
d’informació, precisa i consistent, en cadascuna de les seves fases i entre elles, de manera que
s’aconsegueixi una major eficiència de tot el procés constructiu.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS BIM
El procés BIM contemplarà com a mínim les següents activitats:
-

-

-

L’Àrea d’Infraestructures i Serveis generals de la UB i el usuari final de l’equipament definiran
clarament els objectius BIM a aconseguir amb la utilització de la metodologia BIM en el
contracte en qüestió que s’inclouran en la documentació de licitació del contracte.
L’agent principal adjudicatari de cada fase del contracte (projectista, contractista, operador)
designarà un Responsable de BIM que serà l’encarregat de redactar el corresponent Pla
d’Execució BIM, on es fixaran les normes BIM a seguir en el desenvolupament de cadascuna
de les fases per assolir els objectius del contracte.
Els diferents agents que participin en cadascuna de les fases generaran els seus
corresponents Models de Disciplina (p. ex. en fase de projecte, els models d’estructures,
instal·lacions, etc). La revisió d’aquests models serà responsabilitat dels respectius
coordinadors de BIM de disciplina amb la finalitat d’assegurar la qualitat de la informació
continguda, tan gràfica com no gràfica, abans de compartir-la amb la resta d’agents del
contracte.
El Responsable de BIM del contracte federarà i/o integrarà els models de disciplina compartits
per realitzar la seva coordinació i la detecció de col·lisions. En les reunions de coordinació
entre tots els agents, pautades en el PEB, el responsable de BIM assignarà la resolució de les
incidències als corresponents coordinadors de BIM. Aquestes activitats de revisió es
desenvoluparan emprant models en format obert IFC. Com a resum de les tasques de
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-

-

coordinació i gestió de col·lisions, el Responsable de BIM elaborarà l’informe final del model
de cada fase per donar traçabilitat a les decisions preses.
Com a resultat del procés anterior, i un cop obtinguda la aprovació dels responsables del
contracte, l’equip BIM disposarà dels Models BIM del contracte, que podran ser de Projecte,
Construcció, Obra Executada i/o Operació i Manteniment, en funció de la fase en que es
desenvolupi el contracte.
Els models BIM s’utilitzarà per aplicar els usos BIM necessaris per elaborar els els documents
esperats segons els requeriments de la fase corresponent, d’acord amb els objectius definits
en el PEB.

ESPECIFICACIONS DEL PROCÉS BIM
Durant la fase de Projecte, el Projectista principal anirà coordinant els models de disciplina segons el
procés descrit en el punt anterior. Com a resultat del procés de disseny, el Projectista principal lliurarà
el Model de Projecte, que inclourà el model coordinat i els corresponents models de disciplina. Aquest
Model de Projecte serà la base per generar els documents necessaris per complir els requeriments
BIM del contracte.
El Model de Projecte s’inclourà com a part de la documentació contractual de referència en la fase de
licitació de l’obra.
Durant la fase de Construcció, el Contractista principal anirà actualitzant el Model de Projecte amb la
informació de detall facilitada pels agents que intervinguin en aquesta fase (models de disciplina dels
subcontractistes), segons el procediment descrit en punts anteriors, generant el Model de Construcció
que, prèvia aprovació per part del Responsable de BIM del contracte, s’utilitzarà com a base per
generar la documentació a entregar, d’acord amb els requeriments de la fase de construcció, incloent
els documents vàlids per a l’execució de la obra.
Paral·lelament, a mesura que s’executi l’obra, la Direcció d’Obra coordinarà la recopilació i arxiu de
tota la informació que s’utilitzi en la gestió d’obra basada en els models, de manera que, una cop
finalitzada, pugui conformar el Model d’Obra Executada.
Finalment, en la fase de posta en marxa, lliurament i recepció de l’equipament, la Direcció d’Obra
elaborarà el Model per a Manteniment i Operacions d’acord amb els requeriments fixats en el PEB per
part de l’operador de l’equipament.

ROLS I RESPONSABILITATS BIM
Els rols i responsabilitats BIM de l’equip involucrat en el desenvolupament d’un procés constructiu
variaran en funció de les condicions específiques del contracte i la fase en que es trobi el mateix. En
qualsevol cas, els rols i responsabilitats mínimes que s’hauran de contemplar en un contracte son els
següents:
Responsable de BIM del contracte
El Responsable de BIM del Contracte realitzarà les funcions d’interlocutor general front als
representants de la UB en tots els aspectes relacionats amb el procés BIM del contracte, sent el
responsable de les activitats basades en el model BIM de la corresponent fase del contracte. La
persona designada tindrà els coneixements tècnics i de gestió adequats als objectius i complexitat de
contracte, i experiència tant en implantació de BIM com competència demostrable en els Usos BIM
associats als objectius proposats i en la utilització de les eines BIM de suport. Les responsabilitats del
Responsable de BIM del Contracte seran, com a mínim, les següents:
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-

Desenvolupar el PEB i assegurar el seu compliment.
Garantir l’aplicació i compliment de la Guia de BIM en el Contracte,
Gestionar i mantenir la creació dels continguts BIM del Contracte,
Coordinar i dirigir les reunions amb els representants de BIM dels agents,
Garantir la idoneïtat de l’entorn tecnològic implementat, incloent la prescripció de programari,
maquinari i xarxa estructurada,
Gestionar els processos de coordinació i detecció de col·lisions, elaborant els corresponents
informes d’identificació i resolució de conflictes detectats.
Garantir l’exportació i extracció de dades dels models actualitzats, d’acord amb els requisits
de cada ús BIM específic.
Assegurar que les transferències d’informació i els lliuraments de documentació es realitzen
en els formats prescrits.

Aquestes responsabilitats seran assumides pel Responsable del Contracte, directament quan acrediti
les competències de BIM necessàries, o bé comptant amb el recolzament d’un especialista en BIM.
La designació del Responsable de BIM s’inclourà en el punt corresponent del PEB.
Coordinadors de BIM de disciplina
Els Coordinadors de BIM de Disciplina realitzaran les funcions de responsables BIM en la seva disciplina, en fase
de projecte, o ofici o Subcontractista, en fase de construcció. Les persones que realitzin aquests rols

hauran de tenir experiència per a la correcta implementació de BIM en la seva disciplina o ofici i
competència en la coordinació del seu equip amb la resta de l’equip de projecte o construcció en un
entorn de treball de col·laboració. Les responsabilitats dels Coordinadors de BIM seran, com a mínim,
les següents:
-

Gestionar la generació del model relacionat amb la seva disciplina tècnica.
Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb els aspectes BIM del contracte
Assessorar a l’equip en l’ús de les eines BIM necessàries
Crear els continguts BIM específics de la disciplina
Exportar el model de disciplina d’acord amb els requeriments establerts per a la seva
coordinació o integració amb els de les altres disciplines.
Realitzar el control de qualitat i la resolució de les col·lisions específiques de la seva disciplina
Elaborar els documents d’entrega propis de la seva disciplina d’acord amb els formats
prescrits. Aquestes responsabilitats seran assumides pels Responsables de Disciplina,
directament quant acrediti les competències de BIM necessàries, o bé comptant amb el
recolzament d’un especialista en BIM. La designació dels Coordinadors de BIM s’inclouran en
el punt corresponent del PEB.

ÀREES DE TREBALL
La Universitat de Barcelona defineix un entorn de col·laboració comú per a qualsevol tipus de
contracte, en el que s’especifiquen 4 àrees de treball per les que es realitzaran les activitats basades
en els models durant el seu procés de generació i les posteriors ampliacions i/o modificacions de la
informació que continguin. D’aquesta manera, els agents que intervenen en la elaboració d’aquesta
informació o bé tenen alguna responsabilitat sobre la mateixa o la utilitzen en les tasques de gestió,
en tot moment estaran al corrent de la situació en la que es troba i així es podrà garantir que tots ells
treballen amb informació fiable i consistent. Les àrees de l’entorn de treball de col·laboració són les
següents:
1.- Treball en procés
Àrees de treball privades, controlades pels respectius Coordinadors de BIM de disciplina, amb accés
restringit al equip responsable de seu desenvolupament, en les que es generen els models de
disciplina específics de cadascuna de les fases del projecte. La documentació generada a partir dels
models BIM d’aquestes àrees serà d’ús intern i no tindrà validesa contractual.
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2.- Compartida
Àrea de treball controlada pel Responsable de BIM de la fase del contracte en qüestió, amb accés
limitat a aquells agents implicats en el contracte i que tinguin alguna responsabilitat en el procés de
coordinació i validació dels Models de Projecte, Construcció o Operació i Explotació. La documentació
generada a partir dels models BIM d’aquesta àrea serà d’ús compartit per presa de decisions però no
tindrà validesa contractual.
3.- Publicada
Àrea de gestió de documentació controlada pel Responsable de BIM de la fase del contracte en la que
es localitza el Model BIM de Projecte, Construcció o Operació i Explotació, parcial o global, aprovat
pel responsable del contracte i validat pel representant de la UB en el contracte. Aquests models
permetran generar els documents a lliurar que compliran els objectius i requeriments de precisió i
contingut d’informació, fixats en el PEB de cada fase del contracte.
Els models BIM publicats, lliurats en format obert, tindran caràcter contractual i seran accessible a tots
els agents implicats en cadascuna de les fases del contracte, que els podran utilitzar per al
desenvolupament de les activitats basades en models que siguin de la seva responsabilitat.
4.- Arxivada
Àrea de gestió de documentació controlada per la UB en la que s’emmagatzemaran els models BIM
lliurats al finalitzar els contractes. L’accés a aquesta àrea de gestió serà restringit als agents i/o usuaris
que la UB estimi oportú.

PLA D’EXECUCIÓ BIM
El procés BIM es basa en la generació d’un model virtual d’un equipament que permeti optimitzar la
seva definició i simular la seva construcció i posterior operació i manteniment, abans de fer-ho
realment. Comptar amb una planificació anticipada del procés BIM i una estructuració de la informació
basada en els objectes que s’inclouen en el model virtual permetrà millorar la gestió de tot el procés
constructiu, garantirà la presa de decisions basades en informació fiable i coherent i fomentarà la
col·laboració entre totes les parts interessades.
El Pla d’Execució BIM (en endavant, PEB) és l’eina de planificació que ha d’ajudar a gestionar del
procés BIM. El propòsit del PEB és establir les normes bàsiques a aplicar en el marc de treball en el
que es desenvoluparà el contracte basat en un model BIM. El PEB serà redactat pel Responsable BIM
del contracte i contemplarà com a mínim els aspectes següents: l’establiment dels objectius específics
per al contracte, l’assignació de rols i responsabilitats, la definició dels Usos BIM per aconseguir-los i
les especificacions de l’entorn tecnològic a implementar per treballar en un entorn de col·laboració que
permeti compartir la informació generada durant tot el procés.
Per desenvolupar un PEB amb èxit és bàsic aconseguir una comprensió compartida dels objectius i
usos del model BIM per part dels agents que intervindran durant les fases de Projecte, Construcció i
Operació de l’equipament. Per aquest motiu, el PEB haurà de comptar amb l’aprovació dels agents
que intervinguin en el contracte. A continuació, el PEB es presentarà al Responsable de contracte de
la UB per a la seva validació, d’acord amb els terminis fixats en les bases BIM del contracte.

MODELS BIM I USOS DEL MODEL
La UB entén que un model BIM està constituït per una sèrie de models virtuals que permeten generar
la representació digital de les característiques físiques i funcionals d’un equipament a partir de bases
de dades d’informació, tan gràfica com no gràfica, associades als elements que la componen, d’acord
amb els requeriments i usos específics de cadascuna de les fases del cicle de vida de l’edifici.
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Tipus de models
Per a facilitar l’assoliment dels objectius BIM, l’aplicació del procés BIM i garantir la comunicació entre
les parts interessades que intervenen en els diferents tipus de contractes de la Universitat de
Barcelona, a continuació es presenten les definicions dels tipus de model que s’utilitzaran durant el
procés BIM, des de la conceptualització fins la operació dels equipaments objecte dels contractes.
Model de Disciplina
Models específics de cadascuna de les disciplines definides en la fase de projecte (arquitectura,
estructura, instal·lacions, etc.) o oficis i/o subcontractistes en la fase de construcció (estructura, façana,
instal·lacions, etc.), gestionats pels coordinadors de BIM de disciplina o ofici, generats de forma
col·laborativa en les seves respectives àrees de treball privades. Els models de disciplina o ofici, un
cop assegurada la seva qualitat pel corresponent coordinador BIM, es compartiran amb la resta de
membres de l’equip o agents que intervenen en el contracte per a la seva coordinació, integració i/o
utilització, en els de desenvolupament de cada fase.
Model de Coordinació
Model de la solució aprovada del projecte en cadascuna de les etapes del Projecte, desenvolupat pel
Responsable de BIM del projecte, i que es generarà de la combinació i/o coordinació dels diferents
models de disciplina. Aquest model s’utilitzarà per a la coordinació i la gestió de col·lisions de
cadascuna de les etapes del projecte.
El Model de Coordinació permetrà generar la documentació del projecte en els lliuraments parcial de
seguiment del mateix, i, un cop aprovat, servirà de referència per a les tasques que es desenvolupin
fins la finalització del projecte.
Model de Projecte
Model de la solució definitiva del projecte, desenvolupat pel Responsable de BIM del projecte, com a
resultat de la combinació dels diferents models de disciplina. Aquest model s’utilitzarà anàlisis i la
presa de decisions i per a l’aplicació del usos de model establerts per tal d’assolir els objectius fixats.
També servirà per la generació dels documents finals. Un cop aprovat, el Model de Projecte permetrà
generar la documentació del projecte, la realització de maquetes virtuals, els documents de prescripció
i s’inclourà com a document contractual en les fases de licitació i execució de l’obra.
Model de Construcció
Model desenvolupat pel Contractista principal que, partint del Model de Projecte, incorpora la
informació de més detall facilitada pels oficis o subcontractistes, garanteix la coordinació de les
diferents disciplines i estableix les especificacions per a la fabricació dels components de l’obra i la
seva correcta construcció. El Model de Construcció s’utilitza per a la generació de la documentació de
construcció, una vegada revisat i aprovat pel responsable del contracte.
Model d’Obra Executada
Model final desenvolupat per la Direcció d’Obra, amb el suport del Contractista, que contempla
l’actualització del Model de Construcció mitjançant la introducció de la informació requerida per la UB
tant de les característiques dels components de l’obra executada com de la gestió de la seva fabricació,
execució i/o posta en obra.
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Model per a Manteniment i Operacions
Model generat per la Direcció d’Obra a partir del Model d’Obra Executada que reflexa les
característiques específiques dels components, equips i espais de l’obra executada necessaris per al
correcte manteniment i operació de l’equipament, d’acord amb els criteris fixats pel gestor de l’actiu.
Aquest model s’utilitzarà per a la posta en marxa de l’equipament.

CARACTERÍSTIQUES DELS OBJECTES DEL MODEL
Els objectes modelats inclouran tota la informació necessària per permetre la representació virtual de
la solució proposada amb precisió i garantir l’aplicació dels usos de model establerts amb la finalitat
d’assolir els objectius concrets de cadascuna de les fases del contracte. La informació associada als
objectes evolucionarà d’acord amb el que s’estableixi com a requeriments del contracte.
Tant la informació associada a la representació gràfica com la introduïda en las bases de dades
estaran referenciades a una estructuració d’elements comú, generant un conjunt d’informació completa
que s’utilitzarà durant tot el cicle de vida de l’edifici.
La informació introduïda dels objectes del model s’adaptarà a les necessitats de la fase corresponent
del contracte, sent responsabilitat del Responsable de BIM del contracte garantir que aquesta
informació sigui la suficient i necessària d’acord amb els requeriments establerts i els usos especificats
en el PEB.
La informació dels paràmetres i atributs dels objectes s’introduirà en el format adequat per garantir la
seva utilització en totes les fases posteriors del cicle de vida de l’equipament objecte del contracte.
A excepció d’aquells aspectes o objectes que estiguin subjectes a patent o copyright atorgat per
l’agència corresponent, tots els models que elaborin els agents que intervinguin en el procés
constructiu de qualsevol contracte seran de propietat sola i exclusiva de la Universitat de Barcelona,
tant si els treballs estan en procés d’execució o finalitzats.
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