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D.1. Documentació projecte executiu d'edificació
D.1.1. Memòria

CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO

Identificació dels agents principals del projecte: Promotor, projectista i altres 

tècnics.

Informació  prèvia:  Antecedents  i  condicionaments  de  partida,  dades  de 

l’emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres normatives si escau. 

Dades  de  l’edifici  en  cas  de  rehabilitació,  reforma  o  ampliació.  Informes 

realitzats. 

Descripció  del  projecte:  Descripció  general  de  l’edifici,  programa  de 

necessitats,  ús  característic  de  l’edifici  i  altres  usos  previstos,  relació  amb 

l’entorn.  Compliment  del  CTE i  altres  normatives  específiques,  normes  de 

disciplina urbanística,  ordenances municipals,  edificabilitat,  funcionalitat,  etc. 

Descripció de la geometria de l’edifici,  volum, superfícies útils i construïdes, 

accessos i evacuació. Descripció general dels paràmetres que determinen les 

previsions tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema estructural 

(fonamentació,  estructura  portant  i  estructura  horitzontal),  el  sistema  de 

compartimentació,  el sistema envoltant,  el sistema d’acabats,  el sistema de 

condicionament ambiental i el de serveis.

Prestacions de l’edifici:  Per requisits bàsics i  en relació amb les exigències 

bàsiques del CTE. S’indicaran en particular  les acordades entre promotor  i 

projectista  que  superin  els  llindars  establerts  en  el  CTE.  S’establiran  les 

limitacions d’ús de l’edifici  en el  seu conjunt  i  de cadascuna de les seves 

dependències i instal·lacions.

Sustentació de l’edifici: Justificació de les característiques del sòl i paràmetres 

a considerar per al càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la 

fonamentació. 

Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal): 

S’establiran les dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les 

bases  de  càlcul  i  procediments  o  mètodes  emprats  per  a  tot  el  sistema 

estructural, així com les característiques dels materials que intervenen.
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CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO
Sistema  envoltant:  Definició  constructiva  dels  distints  subsistemes  de 

l’envoltant  de l’edifici,  amb descripció del seu comportament  enfront  de les 

accions a les quals està sotmès (pes propi, vent, sismes, etc.), enfront del foc, 

seguretat  d’ús,  evacuació  d’aigua  i  comportament  enfront  de  la  humitat, 

aïllament acústic i les seves bases de càlcul. 

L’aïllament tèrmic de dits subsistemes, la demanda energètica màxima prevista 

de l’edifici per a condicions d’estiu i hivern i la seva eficiència energètica en 

funció del rendiment energètic de les instal·lacions.

Sistema de compartimentació:  Definició  dels elements de compartimentació 

amb  especificació  del  seu  comportament  davant  el  foc  i  el  seu  aïllament 

acústic i altres característiques que siguin exigibles, si escau 

Sistemes  d'acabats:  S’indicaran  les  característiques  i  prescripcions  dels 

acabats dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat

Sistemes de condicionament i instal·lacions. S’indicaran les dades de partida, 

els objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per a cadascun 

dels subsistemes següents: 

Protecció  contra  incendis,  anti-intrusió,  parallamps,  electricitat,  enllumenat, 

ascensors,  transport,  fontaneria,  evacuació  de  residus  líquids  i  sòlids, 

ventilació, telecomunicacions, etc. 

Instal·lacions  tèrmiques  de  l’edifici  projectat  i  el  seu  rendiment  energètic, 

subministrament  de  combustibles,  estalvi  d’energia  i  incorporació  d’energia 

solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables.

Equipament: Definició de banys, cuines i safarejos, equipament industrial, etc.

Compliment  del  CTE  i  demés  normativa  obligatòriva  (veure  apartat  D.1. 

d'aquest annex)

Annexe a la memòria: Informació geotècnica 

Annexe a la memòria: Càlcul de l’estructura 

Annexe a la memòria: Protecció contra incendi 

Annexe a la memòria: Instal·lacions de l’edifici 



Pàg. 4 Annex D

CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO
Annexe a la memòria: Eficiència energètica 

Annexe a la memòria: Estudi d’impacte ambiental 

Annexe a la memòria: Pla de control de qualitat

Annexe a la memòria: Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau

Verificar  que  no  es  produeixi  duplicitat  d'informació,  així  com  evitar 

incongruències (entre el que diu la memòria i els plànols, o els plànols i les 

medicions, etc.).

D.1.2. Plànols

CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO
Plànol  de  situació:  Referit  al  planejament  vigent,  amb  referència  a  punts 

localitzables i amb indicació del nord geogràfic 
Plànol d'emplaçament: Justificació urbanística, alineacions, reculades, etc. 

Plànol d’urbanització: Xarxa viària, escomeses, etc. 

Plantes  generals:  Fitades,  amb  indicació  d’escala  i  d’usos,  reflectint  els 

elements  fixos  i  els  de  mobiliari  quan  calgui  per  a  la  comprovació  de  la 

funcionalitat dels espais.

Plànols de cobertes: Pendents, punts de recollida d’aigües, etc. 

Alçats i  seccions:  Fitats,  amb indicació d’escala i  cotes d’altura de plantes, 

gruixos de forjat, altures totals, per a comprovar el compliment dels requisits 

urbanístics i funcionals. 

Plànols  d’estructura:  Descripció  gràfica  i  dimensional  de  tot  del  sistema 

estructural  (fonamentació,  estructura portant  i  estructura horitzontal).  En els 

relatius  a  la  fonamentació  s’inclourà,  a  més,  la  seva  relació  amb  l’entorn 

immediat i el conjunt de l’obra. 

Plànols d'instal·lacions: Descripció gràfica i dimensional de les xarxes de cada 

instal·lació, plantes, seccions i detalls. 
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CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO
Plànols de definició constructiva: Documentació gràfica de detalls constructius

Memòries  gràfiques:  Indicació  de solucions  concretes  i  elements  singulars: 

fusteria, serralleria, etc.

D.1.3. Plec de condicions

CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO

Plec de clàusules administratives 

Disposicions generals 

Disposicions facultatives 

Disposicions econòmiques 

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  i  conservació, 

emmagatzematge  i  manipulació,  les  garanties  de  qualitat  i  el  control  de 

recepció que hagi de realitzar-se incloent el mostreig del producte, els assaigs 

a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i 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 vàlides segons el 

parer del projectista 
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CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO
Prescripcions  en  quant  a  l’execució  per  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  de terminació,  conservació  i 

manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 

d'acceptació i rebuig, criteris de mesurament i valoració d’unitats, etc. 

Es precisaran les mesures per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

Prescripcions  sobre  verificacions  en  l’edifici  acabat:  S’indicaran  les 

verificacions i proves de servei que hagin de realitzar-se per a comprovar les 

prestacions finals de l’edifici.

D.1.4. Medicions

CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO

Desenvolupament  per  partides,  agrupades  en  capítols,  contenint  totes  les 

descripcions tècniques necessàries per a la seva especificació i valoració.

D.1.5. Pressupost

CONCEPTE – DOCUMENTACIÓ SI NO

Pressupost detallat: Quadre de preus agrupat per capítols. Resum per capítols, 

amb expressió del valor final d’execució i contracta. Inclourà el pressupost del 

control de qualitat. Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut
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D.2. Normativa

CONCEPTE – NORMATIVA OBLIGATORIA * SI NO
Compliment de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE)

Compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)

Compliment  de  les  normes  per  la  redacció  de  projectes  i  direcció  d'obres 

d'edificació
Compliment  de  les  normes  sobre  el  llibre  d'Ordres  i  assistències  en  obres 

d'edificació
Contemplació del Llibre d'Ordres i visites

Contemplació del certificat final de direcció d'obres

Compliment  de la llei  de promoció de l'accessibilitat  i  supressió de barreres 

arquitectòniques
Compliment  del codi d'accessibilitat  de Catalunya de desplegament de la llei 

20/91
Compliment de les condiciones bàsiques d'accessibilitat i no discriminacions de 

les  persones  amb  discapacitat  per  l'accés  i  utilització  dels  espais  públics 

urbanitzats i edificacions
Compliment  de  les  infraestructures  comunes  en  los  edificis  per  l'accés  als 

serveis de telecomunicació
Compliment dels condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis complementaris a l’NBE-CPI-91
Contemplació de la classificació dels productes de construcció i dels elements 

constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front 

al foc
Compliment  del  Reglament  de  Seguretat  Contra  Incendis  en  Establiments 

Industrials (RSCIEI)
Contemplació de la regulació de l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 

en els edificis.
Seguiment del procediment bàsic per la certificació energètica dels edificis de 

nova construcció
Contemplació  de  la  zonificació  acústica,  objectius  de  qualitat  i  emissions 

acústiques
Compliment de la llei de protecció contra la contaminació acústica

Compliment de la llei del soroll



Pàg. 8 Annex D

CONCEPTE – NORMATIVA OBLIGATORIA * SI NO
Compliment de la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSE-02)

Compliment  de  la  norma  reglamentaria  de  edificació  sobre  accions  en 

l'edificació  en  les  obres  de  rehabilitació  estructural  de  forjats  d'edificis 

d'habitatges (NRE-AEOR-93)
Compliment de la instrucció de formigó estructural (EHE-08)

Compliment de la instrucció pel projecte i l'execució de forjats unidireccionals de 

formigó estructural realitzat amb elements prefabricats (EFHE)
Compliment de la instrucció per la recepció de cals en obres de rehabilitació de 

sòls (RC-92)
Compliment de les recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

(UC-85)
Compliment de la instrucció per la recepció de ciments (RC-08)

Compliment del Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI)

Compliment del reglament electrotècnic per baixa tensió (REBT)

Compliment de les Normes Tècniques particulars relatives a las instal·lacions de 

xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (Fecsa - Endesa)
Compliment  del  procediment  administratiu  per  a  l’aplicació  del  Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió
Compliment  del  procediment  administratiu  per  a  l’aplicació  del  reglament 

electrotècnic de baixa tensió
Compliment de les condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de 

baixa tensió d’habitatges
Contemplació del certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 

d’obres i construccions a línies elèctriques
Compliment del reglament sobre condiciones tècniques i garanties de seguretat 

en centrals elèctriques i centres de transformació
Compliment  de  les  normes  sobre  ventilació  i  accés  de  certs  centres  de 

transformació
Compliment del reglament de condicions tècniques i garanties de seguretat en 

línies  elèctriques  d'alta  tensió  i  les  seves  instruccions  tècniques 

complementaries (ITC-LAT 01 a 09)
Compliment del reglament de línies aèries d'alta tensió

Compliment  de  les  activitats  de  transport,  distribució,  comercialització, 

subministre i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica
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CONCEPTE – NORMATIVA OBLIGATORIA * SI NO
Compliment  de  les  disposicions  d'aplicació  de  la  Directiva  del  Parlament 

Europeu i del Consell, 95/16/CE, sobre ascensors
Aplicació del Reial Decret 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva 

del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors
Compliment del reglament d'aparells elevadors

Compliment del reglament d'aparells d'elevació i la seva manutenció

Compliment  de  la  Instrucció  Tècnica  Complementaria  referida  a  ascensors 

electromecànics. (ITC-MIE-AEM-1)
Compliment  de  les  condicions  tècniques  mínimes  exigibles  als  ascensors  i 

normes per realitzar les inspeccions periòdiques
Compliment de les condicions tècniques de seguretat als ascensors

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 

inspecció periòdica
Compliment  de  les  prescripcions  per  l'increment  de  la  seguretat  del  parc 

d'ascensors existents
Compliement dels criteris sanitaris de l'aigua de consum humà

Compliment de les condicions higiènico-sanitàries per la prevenció i el control de 

la legionel·losi
Compliment  dels  criteris  higiènico-sanitàries  per  la  prevenció  i  control  de  la 

legionel·losi.
Contemplació de la regulació de l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 

en els edificis
Compliment de les mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats 

edificis i habitatges 
Compliment de la regulació dels comptadors de aigua freda

Compliment  de  les  infraestructures  comunes  en  els  edificis  per  l'accés  als 

serveis de telecomunicació
Compliment  del  reglament  regulador  de  les  infraestructures  comunes  de 

telecomunicacions per l'accés als serveis de telecomunicació en el interior dels 

edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.
Compliment  de  l'ordre  CTE/1296/2003,  per  la  que  es  desenvolupa  els 

reglaments reguladors de les infraestructures comunes de telecomunicacions 

per l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i de l'activitat 

d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel Reial Decret 

401/2003.
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CONCEPTE – NORMATIVA OBLIGATORIA * SI NO
Compliment  del  procediment  a  seguir  en  les  instal·lacions  col·lectives  de 

recepció de televisió en el procés de la seva adequació para la recepció de TDT 

i  modificació  de  determinants  aspectes  administratius  i  tècnics  de  les 

infraestructures comunes de telecomunicació en l'interior dels edificis
Compliment  de  la  norma  tècnica  de  les  infraestructures  comunes  de 

telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per 

cable
Compliment de la norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis 

per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i 

altres  serveis  de  dades  associats,  procedents  d’emissions  terrestres  i  de 

satèl·lit.
Compliment del reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de 

Catalunya
Compliment del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)

Compliment  del  procediment  d’actuació  de  les  empreses  instal·ladores-

mantenidores  de  les  entitats  d’inspecció  i  control  i  dels  titulars  en  les 

instal·lacions regulades pel reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis 

(RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries.
Compliment dels requisits mínims de rendiment de les calderes

Aplicació de la Directiva 97/23/CE relativa als equips de pressió i que modifica el 

Reial Decret 1244/1979 que va aprovar el reglamento d'aparells a pressió.
Compliment  del  reglament  d'aparells  a  pressió.  Instruccions  tècniques 

complementaries
Compliment  del  reglament  tècnic  de  distribució  i  utilització  de  combustibles 

gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries
Compliment del reglament general del servei públic de gaseos combustibles

Compliment del reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i 

instruccions
Compliment  de la Instrucció Tècnica Complementaria MI-IP-03 "Instal·lacions 

Petrolíferes per ús propi"
Compliment  de  les  disposicions  per  la  lliure  circulació  dels  productes  de 

construcció
Contemplació de la classificació dels productes de construcció i dels elements 

constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front 

de del foc
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CONCEPTE – NORMATIVA OBLIGATORIA * SI NO
Compliment del control de qualitat en l'edificació

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 

referents a l'autorització administrativa relativa als forjats i elements resistents

Contemplació de criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en l’edificació

Autorització d'ús de sistemes de forjats o estructures per pisos i cobertes

Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats

Autorització administrativa pels fabricants de sistemes de forjats per pisos i 

coberts i d'elements resistents components de sistemes

Compliment de la llei de Regulació de la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició

Compliment de la Llei dels Residus

Contemplació de les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista 

europea de residus

Compliment de la llei reguladora d'enderrocs i altres residus de la construcció

*  En  cas  de  dubte  consultar  l'annex  A,  on  s'especifiquen  més  referències  per  poder 

consultar les normes (Real Decrets, lleis publicades al DOGC, ordenances, etc.).

Nota: Alguns dels punts del llistat només són d'obligatori compliment en cas que es donin 

certes condicions, com per exemple que s'estigui treballant en la rehabilitació d'un habitatge, 

o  que  es  projecti  la  construcció  de  forjats  unidireccionals,  o  que  hi  hagi  instal·lacions 

especials (combustibles, etc.), etc.
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D.3. Obligacions  dels  agents  implicats  en  la 
construcció d'una edificació
D.3.1. Promotor

CONCEPTE – OBLIGACIONS DEL PROMOTOR SI NO

Contractar al Projectista.

Contractar al constructor.

Contractar l'elaboració de l'Estudi Geotècnic.

Contractar l'elaboració de l'Estudi Topogràfic.

Contractar l'Organisme de Control Tècnic.

Exercir sobre el solar la titularitat d’un dret que el faculti per construir-hi.

Facilitar la documentació i la informació prèvia necessàries per a la redacció 

del projecte, així com autoritzar al director de projecte o projectista i al director 

d’obra les seves modificacions posteriors.

Gestionar i obtenir les llicències i les autoritzacions administratives preceptives, 

així com subscriure l’acta de recepció de l’obra. També és recomanable que el 

Promotor signi l’acta de replanteig.

Subscriure les assegurances previstes al article 19 de la LOE.

Entregar  a  l’adquirent,  si  s’escau,  la  documentació  d’obra  executada,  o 

qualsevol altre document exigible per les administracions competents.

D.3.2. Projectista

CONCEPTE – OBLIGACIONS DEL PROJECTISTA SI NO
Tenir la titulació acadèmica i professional que correspongui.

Redactar  el  projecte  d’acord  amb  la  normativa  vigent  i  amb  el  que  s’hagi 

establert en el contracte, i entregar-lo visat.
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
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CONCEPTE – OBLIGACIONS DEL PROJECTISTA SI NO
Compliment  del  següent:  Si  el  projecte  es  desenvolupa  o  es  completa 

mitjançant  projectes  parcials  o  altres  documents  tècnics  sobre  tecnologies 

específiques  o instal·lacions  de l’edifici,  s’ha  de mantenir  entre  tots  ells  la 

coordinació  necessària  sense  que  es  produeixi  una  duplicitat  en  la 

documentació ni en els honoraris que han de percebre els autors dels diferents 

treballs indicats i cada projectista ha d’assumir la titularitat del seu projecte.

D.3.3. Constructor

CONCEPTE – OBLIGACIONS DEL CONSTRUCTOR SI NO

Executar  l’obra  amb  subjecció  al  projecte,  a  la  legislació  aplicable  i  a  les 

instruccions del director d’obra i del director  de l’execució de l'obra,  per tal 

d’aconseguir la qualitat exigida en el projecte.

Disposar  de l’acreditació professional  que habilita per al compliment  de les 

condicions exigibles per actuar com a constructor.

Designar  el  cap  d’obra  que  ha  d’assumir  la  representació  tècnica  del 

constructor en l’obra i que per la seva titulació o experiència ha de tenir la 

capacitació  adequada  d’acord  amb les  característiques  i  la  complexitat  de 

l’obra.

Assignar a l’obra els mitjans humans i els materials que requereixi  la seva 

importància.

Formalitzar  les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el contracte.

Signar  l’acta de replantejament  o de començament  i  l'acta  de recepció  de 

l’obra.

Facilitar al director d’obra les dades necessàries per elaborar, en el seu cas, la 

documentació de l’obra executada.

Subscriure les garanties que preveu l’article 19 de la LOE.
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D.3.4. Organisme de control tècnic

CONCEPTE – OBLIGACIONS DE L'ORGANISME DE CONTROL TÈCNIC SI NO

Revisió d’Informes Geotècnics.

Revisió de projectes i control d'execució de fonamentacions i estructures.

Supervisió dels plans i del seguiment del Control de Qualitat de materials.

Redacció i emissió d'informes d'acord amb el procediment documental de les 

companyies asseguradores.

Opcionalment la Propietat pot contractar assegurances complementàries per 

assegurar els danys en l’estanquitat de façanes i cobertes, i/o per els danys en 

acabats, i/o en obra secundària, i/o en instal·lacions. Indicar si la Propietat ha 

contractat algun d'aquests serveis opcionals.

En cas  que  el  punt  anterior  sigui  afirmatiu,  s'ha  de  verificar  que  es  

compleixin els següents 5 punts.
Revisió de projectes i control d’execució de tancaments i cobertes.

Supervisió dels assaigs de Control de Qualitat  de materials i de les proves 

d'estanquitat.

Revisió de projectes i control d’execució d'obra secundària i acabats.

Revisió final dels habitatges.

Redacció i emissió d'informes d'acord amb el procediment documental de les 

companyies asseguradores.
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