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C.1. Documentació del projecte

En relació amb la seguretat estructural, el contingut del projecte d'edificació serà el descrit 

en l'Annex I del CTE i inclourà la informació que s'indica en els següents apartats. Aquesta 

documentació es completarà amb l'específica que es detalli, en el seu cas, en cada un dels 

restants  Documents  Bàsics  del  CTE  relatius  a  la  seguretat  estructural  que  s'utilitzin 

conjuntament amb aquest.

Quan el director d'obra autoritzi modificacions al projectat, ho farà constar expressament en 

el Llibre d'Ordres, sense perjudici d'aportar documents gràfics annexes a l'ordre, que en el 

seu dia s'afegiran, com procedeixi, per addenda o substitució, a la documentació final d'obra 

realitzada. Per evitar confusions, s'indicarà clarament en els documents del projecte original 

que resultin afectats pel canvi, que s'han d'entendre substituïts pels aportats, i en aquests, 

els del projecte que queden anul·lats.

C.1.1. Memòria

En la memòria del projecte s'inclourà el programa de necessitats, en el que es descriuran 

aquelles  característiques  de l'edifici  i  de  l'ús  previst  que  condicionen  les exigències  de 

seguretat estructural, tant en el relatiu a la capacitat portant com a l'aptitud al servei; les 

bases de càlcul i la declaració de compliment dels Documents Bàsics del CTE o justificació 

documental del compliment de les exigències bàsiques de seguretat, si s'adopten solucions 

alternatives que s'apartin total o parcialment del CTE.

En les bases de càlcul i en el seu cas, en l'annex de càlcul s'inclouran les següents dades:

1. el període de servei previst, si difereix de 50 anys;

2. les simplificacions efectuades sobre l'edifici per transformar-lo en un o varis models 

de càlcul, que es descriuran detalladament, indicant el tipus d'estructura adoptat pel 

conjunt i les seves parts, les característiques de les seccions, tipus de connexions i 

condicions de sustentació;

3. les  característiques  mecàniques  considerades  pels  materials  estructurals  i  pel 

terreny que ho sustenta, o en el seu cas actua sobre l'edifici;

4. la geometria global (especificant les dimensions a eixos de referència) i qualsevol 



Pág. 4 Annex C – Capítol 1

element que pugui afectar al comportament o a la durabilitat de l'estructura;

5. les  exigències  relatives  a  la  capacitat  portant  i  a  l'aptitud  al  servei,  inclosa  la 

durabilitat, si difereixen de les establertes en aquest document;

6. les accions considerades, les combinacions efectuades i els coeficients de seguretat 

utilitzats;

7. de cada tipus d'element estructural, la modalitat d'anàlisi efectuat i els mètodes de 

càlcul fets servir; i

8. en el seu cas, la modalitat de control de qualitat previst.

Si el projecte es desenvolupa en dos fases (projecte bàsic i projecte d'execució),  en el 

projecte bàsic s'inclourà, almenys, la informació indicada en els punts 1 i 4, així com les 

accions d'aplicació al cas, els materials previstos i els coeficients de seguretat aplicables.

Els càlculs realitzats amb ordinador es completaran identificant els programes informàtics 

utilitzats en cada una de les parts que han donat lloc a un tractament diferenciat, indicant 

l'objecte i el camp d'aplicació del programa i explicant amb precisió, la representació de les 

dades introduïdes i el tipus dels resultats generats pel programa.

C.1.2. Plànols

Els plànols del projecte corresponents a l'estructura han de ser suficientment precisos per 

l'exacta realització de l'obra, els efectes dels quals es podran deduir també d'ells els plànols 

auxiliars d'obra o de taller, en el seu cas, i els mesuraments que han servit de base per les 

valoracions pertinents.

Els plànols contindran els detalls necessaris per que el constructor, sota les instruccions del 

director d'obra, pugui executar la construcció. Especialment importants els detalls d'unions i 

nusos,  especificar  les característiques dels materials,  la modalitat  de control  de qualitat 

previs, si procedeix, i els coeficients de seguretat adoptats en el càlcul.

Si  el  projecte  es desenvolupa en dues fases  (projecte  bàsic  i  projecte  d'execució),  els 

plànols del projecte bàsic han de ser el suficientment precisos per la definició del tipus 

estructural  previst  i  l'establiment  de  les  reserves  geomètriques  per  la  realització  de 

l'estructura.
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C.1.3. Plec de condicions

En el  plec de condicions  del  projecte  s'inclouran les prescripcions  tècniques particulars 

exigibles als productes, equips i sistemes i a l'execució de cada unitat d'obra.

Inclourà les condicions en l'execució de les obres definint, en el seu cas, la modalitat de 

control de qualitat, el control de recepció en obra de productes, equips i sistemes, el control 

d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada, establint la documentació exigible, els 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques de la idoneïtat admesos per la seva acceptació 

i, en el seu cas, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a 

adoptar en cada cas. Així mateix, s'establirà el termini de garantia de cada component.

Si per una mateixa obra es preveuen diferents tipus d'un mateix producte, es detallaran 

separadament cada un d'ells, indicant les zones en que hauran de ser utilitzats.

En el plec s'exigirà, quan sigui oportú o quan estigui reglamentat, la col·locació en el lloc de 

l'obra que especifiqui, d'una placa amb el valor màxim de la sobrecàrrega admissible per 

l'ús d'aquesta zona de l'edifici.
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C.2. Documentació final de l'obra

La documentació final d'obra inclourà els plànols complets de tots els elements i parts de 

l'obra, que reflecteixen amb precisió l'obra realment construïda, així com la documentació 

acreditativa de que és conforme amb el CTE.

Així mateix, inclourà la documentació acreditativa de que s'han complert les especificacions 

de  control  de  qualitat  especificades  en  el  projecte,  en  les  instruccions  de  la  direcció 

facultativa i en el CTE.
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C.3. Instruccions d'ús i pla de manteniment

En les instruccions d'ús es recollirà tota la informació necessària perquè l'ús de l'edifici sigui 

conforme a les hipòtesis adoptades en les bases de càlcul.

De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús inclouran aquelles 

que resultin d'interès per la propietat i pels usuaris, que com a mínim serà:

• les accions permanents;

• les sobrecàrregues d'ús;

• les deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas;

• les condicions particulars d'utilització, com el respecte a les senyals de limitació de 

sobrecàrrega, o el manteniment de les marques o bol·lards que defineixen zones 

amb requisits especials al respecte;

• en el seu cas, les mesures adoptades per reduir els riscos de tipus estructural.

El  pla  de  manteniment,  pel  que  correspon  als  elements  estructurals,  s'establirà  en 

concordança amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució 

de l'obra que pogués ser d'interès, i identificarà:

• el tipus dels treballs de manteniment a portar a terme;

• llista dels punts que requereixen un manteniment particular;

• l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació;

• un programa de revisions.


	C.1. Documentació del projecte
	C.1.1. Memòria
	C.1.2. Plànols
	C.1.3. Plec de condicions

	C.2. Documentació final de l'obra
	C.3. Instruccions d'ús i pla de manteniment

