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B.1. Guia ràpida

Els Documents Bàsics “DB-SE Seguretat Estructural”, “DB-SE-AE Accions a l'Edificació”, 

“DB-SE-C  Fonamentacions”,  “DB-SE-A  Acer”,  “DB-SE-F  Fàbrica”  i  “DB-SE-M  Fusta”, 

especifiquen paràmetres objectius  i  procediments el  compliment  dels  quals  assegura  la 

satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis 

del requisit bàsic de seguretat estructural.
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B.2. Fonaments

S’hauran de tenir en compte les prescripcions següents:

• Pel que fa als fonaments es justificarà l’adequació, o no, al DB SE-C (fonaments) 

aplicat conjuntament amb els DB SE (seguretat estructural) i el SE-AE (acciones en 

l'edificació).

• Pel que fa als coeficients de seguretat parcials és tindrà en compte l’esmentat en la 

taula 2.1 del DB SEC.

• Pel que fa als assentaments i vibracions és tindrà en compte l’esmentat en l’apartat 

2.4.3 del DB SE-C.

• Quan els fonaments siguin superficials es tindrà en compte l’esmentat en el capítol 4 

del DB SE-C

• Quan els fonaments siguin profunds es tindrà en compte l’esmentat en el capítol 5 

del DB SE-C

En el present apartat també s’haurà d’indicar:

• Esquema de la posició dels pilars amb indicació de càrregues i moments a peu de 

pilar.

• Cotes de fonamentació i fatiga admissible del terreny en cada cas.

• Càlcul  justificatiu  dels  fonaments,  assentaments  previsibles  i  assentaments 

admissibles.

• Dades de càlcul, justificació de càlcul dels esforços, dimensionat i armadura.

Referent al formigó armat, s’haurà d’adjuntar la següent informació:

• Adequació a la normativa vigent: EHE

• Definició de qualitats del formigó i de l’acer.

• Controls de qualitat

• En cas d’utilitzar programes informàtics per a fer els càlculs, caldrà precisar el nom 

del programa (o programes), versió i data, empresa que el comercialitza, i l’autor o 

autors; així mateix caldrà fer una breu descripció de l’operativa (dades d’entrada, 

etc.),  per a cadascun dels programes,  i  de les hipòtesis i simplificacions que es 

consideren.

• S’haurà de justificar l’adequació a la norma sismoresistent vigent (NCSR-02) per al 

càlcul i dimensionat dels fonaments.
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B.3. Sistemes de contenció de terres

S’hauran de tenir en compte les prescripcions següents:

• Pel que fa als sistemes de contenció de terres es justificarà l’adequació, o no, al DB 

SE-C (Fonaments) aplicat conjuntament amb els DB SE (Seguretat estructural) i el 

SE-AE (Accions en l'edificació).

• Pel que fa als coeficients de seguretat parcials és tindrà en compte l’esmentat en la 

taula 2.1 del DB SE-C.

• Pel que fa als assentaments i vibracions és tindrà en compte l’esmentat en l’apartat 

2.4.3 del DB SE-C.

• Pel que fa als sistemes de contenció de terres (murs i pantalles) es tindrà en compte 

l’esmentat en el capítol 6 del DB SE-C

En el present apartat també s’haurà d’indicar:

• Esquema de la posició dels pilars amb indicació de càrregues i moments a peu de 

pilar.

• Cotes de fonamentació i fatiga admissible del terreny en cada cas.

• Càlcul  justificatiu  dels  fonaments,  assentaments  previsibles  i  assentaments 

admissibles.

• Tipus de murs i pantalles de contenció que figurin en el projecte i variants.

• Dades de càlcul, justificació de càlcul dels esforços, dimensionat i armadura.

Referent al formigó armat, s’haurà d’adjuntar la següent informació:

• Adequació a la normativa vigent: EHE

• Definició de qualitats del formigó i de l’acer.

• Controls de qualitat

• En cas d’utilitzar programes informàtics per a fer els càlculs, caldrà precisar el nom 

del programa (o programes), versió i data, empresa que el comercialitza, i l’autor o 

autors; així mateix caldrà fer una breu descripció de l’operativa (dades d’entrada, 

etc.),  per a cadascun dels programes,  i  de les hipòtesis i simplificacions que es 

consideren.

• S’haurà de justificar l’adequació a la norma sismoresistent vigent (NCSR-02) per al 

càlcul i dimensionat dels fonaments.
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B.4. Sistema estructural de la fonamentació

En  aquest  apartat  s’hauran  d’especificar  els  elements  de  contenció  que  es  preveuen 

realitzar en la urbanització del solar.

S’hauran de tenir en compte les prescripcions següents:

• Pel que fa als fonaments es justificarà l’adequació o no al DB SE-C (fonaments), 

aplicat conjuntament amb els DB SE (seguretat estructural) i el SE-AE (accions a 

l'edificació).

• Pel que fa als sistemes de contenció de terres es justificarà l’adequació, o no, al DB 

SE-C (fonaments) aplicat conjuntament amb els DB SE (seguretat estructural) i el 

SE-AE (accions a l'edificació).

• Pel que fa als coeficients de seguretat parcials és tindrà en compte l’esmentat en la 

taula 2.1 del DB SE-C.

• Pel que fa als assentaments i vibracions és tindrà en compte l’esmentat en l’apartat 

2.4.3 del DB SE-C.

• Quan els fonaments siguin superficials es tindrà en compte l’esmentat en el capítol 4 

del DB SE-C

• Quan els fonaments siguin profunds es tindrà en compte l’esmentat en el capítol 5 

del DB SE-C

• Pel que fa als sistemes de contenció de terres (murs i pantalles) es tindrà en compte 

l’esmentat en el capítol 6 del DB SE-C

En el present apartat també s’haurà d’indicar:

• Esquema de la posició dels pilars amb indicació de càrregues i moments a peu de 

pilar.

• Cotes de fonamentació i fatiga admissible del terreny en cada cas.

• Càlcul  justificatiu  dels  fonaments,  assentaments  previsibles  i  assentaments 

admissibles.

• Tipus de murs i pantalles de contenció que figurin en el projecte i variants.

• Dades de càlcul, justificació de càlcul dels esforços, dimensionat i armadura.

Referent al formigó armat, s’haurà d’adjuntar la següent informació:
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• Adequació a la normativa vigent: EHE

• Definició de qualitats del formigó i de l’acer.

• Controls de qualitat

• En cas d’utilitzar programes informàtics per a fer els càlculs, caldrà precisar el nom 

del programa (o programes), versió i data, empresa que el comercialitza, i l’autor o 

autors; així mateix caldrà fer una breu descripció de l’operativa (dades d’entrada, 

etc.),  per a cadascun dels programes,  i  de les hipòtesis i simplificacions que es 

consideren.

• S’haurà de justificar l’adequació a la norma sismoresistent vigent (NCSR-02) per al 

càlcul i dimensionat dels fonaments.
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B.5. Estructura

En aquest  capítol s’inclouran les  descripcions de tots els elements estructurals de nova 

construcció:  pilars,  jàsseres,  sostres,  marquesines  i  elements  estructurals  auxiliars. 

S’inclourà així mateix, si és el cas, la reparació o el reforç d’elements estructurals existents 

(parets de càrrega i estructures), en el cas d’obra reforma.

Per als edificis que siguin objecte de reforma s’haurà d’aportar un estudi (diagnosi sobre 

l’estat actual de l’estructura), que s’haurà incloure dins de l’annex d'estudi de patologies, 

amb la descripció de la tipologia i la geometria dels elements estructurals (jàsseres, pilars, 

sostres, parets estructurals, etc.), i l’avaluació estructural segons l’annex D del DB SE.

Referent al càlcul estructural, per a cadascun dels elements considerats, i per cada càlcul 

efectuat per separat, es confeccionarà un memoràndum que contindrà:

• Descripció de la tipologia estructural projectada.

• Procés constructiu adoptat.

• Definició  i  característiques  de  geometria  (s’inclouran  els  croquis  i  els  quadres 

necessaris).

• Relació de la normativa aplicable.

• Hipòtesis i accions considerades.

• Resultats utilitzats del càlcul efectuat.

• Dimensionat de l’estructura, amb l’explicació, l’anàlisi i la interpretació dels resultats 

obtinguts, fent evident la seva validació a efectes del compliment de la normativa i/o 

especificacions corresponents.

• Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats o parts de l’estructura 

seguint el mateix esquema utilitzat al pressupost.

• Índex que permeti trobar les dades i resultats que s’esmenten, en el volum o volums 

que s’adjuntin contenint les relacions dels càlculs.

Tots  els  càlculs  tindran  en  compte,  si  és  el  cas,  els  processos  de  posada  en  obra, 

contemplant els estadis intermedis que impliquin hipòtesis diferents de les de la situació final 

prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als previstos.

En cas  d’utilitzar  programes  informàtics  per  fer  els  càlculs,  caldrà  precisar  el  nom del 
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programa (o programes), versió i data, l’empresa que el comercialitza, i l’autor (o autors); 

així  mateix  caldrà  fer  una  breu descripció  de  l’operativa  (dades  d’entrada,  etc.),  per  a 

cadascun dels programes, i de les hipòtesis i simplificacions que es consideren.

En particular, caldrà explicitar els punts següents:

Pel que fa a l’estructura:

• Justificació  de  l’adequació  a  la  norma  NCSR-02  (sismoresistent)  per  a  càlcul  i 

dimensionat de l‘estructura.

• Justificació de càlcul dels esforços, dimensionat i armat.

• S’haurà d’adjuntar un plànol esquemàtic de la posició dels pilars (amb la numeració 

d’aquests  a  totes  les  plantes  tant  a  les  de  fonaments  i  estructura  com  a  les 

generals).

• Cal adjuntar  detalls  de l’estructura metàl·lica o de l’estructura de formigó armat: 

trobades dels sostres amb les façanes i murs interiors, congrenys i el seu armat, etc.

• Esquemes indicant: accions, esforços, dimensionat i armat dels elements principals 

de l’estructura.

• Pel  que  fa  a  sostres  unidireccionals  industrialitzats  de  formigó  i  a  les  llosses 

alveolars,  caldrà  estar  en  possessió  de  la  fitxa  de  característiques  del  sostre  i 

l’autorització d’ús (vigent). 

• Tipus  i  característiques  del  sostre.  Dades  de  càlcul  i  compliment  de  rigidesa  i 

monolitisme segons la norma EFHE-2000.

• Compliment del Decret 1630/80 de la Presidència del Govern (BOE 08.08.80) en 

quant a autorització d’ús i període de validesa.

Pel que fa a les estructures de murs resistents d’obra de fàbrica:

• Adequació dels elements estructurals als DB SE Seguretat estructural, al DB SE-AE 

Accions en l’edificació i al DB SE-F Fàbrica.

• Dades  de  muntatge  i  de  càlcul  (dimensions,  moments,  tallants,  axials,  fletxes, 

coeficients, vinclament, etc.).

• Detalls de les unions.

• Control de qualitat.

Pel que fa a les estructures d’acer laminat:
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• Adequació dels elements estructurals als DB SE (Seguretat estructural), al DB SE-

AE (Accions en l’edificació) i al DB SE-A (acer).

• Dades  de  muntatge  i  de  càlcul  (dimensions,  moments,  tallants,  axials,  fletxes, 

coeficients, vinclament etc.).

• Validació  dels  plànols  de  taller  necessaris  per  a  definir  completament  tots  els 

elements estructurals, i els nusos, segons el previst en el DB SE–A.

• Detalls de les unions.

• Control de qualitat.

Pel que fa al formigó armat i precomprimit:

• Adequació dels elements estructurals als DB SE (seguretat estructural), al DB SE-

AE (accions en l’edificació) i a la Norma EHE.

• Dades  de  muntatge  i  de  càlcul  (dimensions,  moments,  tallants  ,  axials,  fletxes, 

coeficients, vinclament etc.).

• Detalls de les unions.

• Control de qualitat.
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