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Resum

Aquest projecte pretén ser una eina que ajudi als projectistes a millorar els seus projectes 

de construcció. Un dels objectius que es persegueix amb aquest projecte és el d'agilitzar la 

redacció dels  projectes,  així com arribar  a uns resultats  de projecte  d'execució  òptims, 

minimitzant  així els dubtes a l'hora d'executar  l'obra,  i  també minimitzant  el  nombre de 

modificacions de projecte durant l'execució de l'obra, la qual cosa sovint genera confusions 

als encarregats d'executar l'obra, portant-los fins i tot a executar elements incorrectes, que 

conseqüentment s'han de corregir a posteriori. Al final, l'objectiu bàsic i primordial, és que 

amb els mateixos recursos s'obtinguin edificacions el millor possibles.

Per aconseguir això s’ha redactat una guia en la que s'esmenten els criteris constructius 

més bàsics i fonamentals, així com aspectes més tècnics i concrets. S'han intentat abastar 

pràcticament tots els aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de projectar i executar 

una obra  d'edificació,  com per  exemple,  l'informe geotècnic,  la  fonamentació,  l'acer,  la 

fàbrica de façana, les estructures de fusta, etc. Per aconseguir una ordenació coherent i 

fàcil de seguir, la guia s'ha estructurat aproximadament amb els mateixos capítols que el 

Codi Tècnic de l'Edificació.
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1. Glossari 

Aquest projecte ha estat escrit en català, no obstant, donat que en el món de la construcció 

(des  d'arquitectes  i  enginyers,  passant  per  caps  d'obra  i  encarregats,  fins  a  peons  i 

manobres) es fan servir  molts castellanismes,  probablement el lector,  encara que tingui 

nocions de l'argot que s'utilitza en aquest sector, es pugui trobar amb alguns termes dels 

quals en desconegui el significat. En la mesura del possible, cada cop que apareix una 

paraula, que a parer de l'autor d'aquest projecte, és inusual sentir-la en català s'afegeix la 

traducció en castellà entre parèntesis; d'aquesta manera: pou de calçar (cast. batache).

No obstant,  es  recomana que  si  hi  ha  qualsevol  paraula  de la  que  se'n  desconeix  el 

significat  es  consulti  el  diccionari  visual  de  la  construcció,  disponible  a  la  web  de  la 

Generalitat de Catalunya, amb accés lliure (a l'apartat Bibliografia Complementària s'adjunta 

la direcció electrònica per poder descarregar-lo).

Una altre eina que ha resultat molt útil en l'elaboració d'aquest projecte, des del punt de 

vista de correcció lingüística, ha estat un recurs que posa a disposició pública la web de la 

Generalitat de Catalunya. Es tracta d'Optimot, un cercador d'informació lingüística que ajuda 

a resoldre dubtes de la llengua catalana (a l'apartat  Bibliografia Complementària també 

s'adjunta la direcció electrònica per utilitzar aquest recurs). 
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2. Introducció

El fet d’estar treballant en un Organisme de Control Tècnic (OCT) m’ha fet veure que a 

l'hora de redactar els projectes d’edificació sovint es cometen alguns errors o omissions 

d’informació. Per evitar que aquests errors s’acabin executant a obra, o que el constructor 

es trobi  en que s'ha omès algun tipus d'informació fonamental  per l'execució de l'obra, 

existeixen una sèrie d’agents que vetllen per evitar aquestes situacions indesitjables. 

El fet de voler crear una guia d’autocontrol té com a objectiu facilitar la feina al projectista 

així com ser una eina per minimitzar els errors o omissions d’informacions necessàries, i 

d’aquesta manera poder agilitzar el procés de creació d'edificacions.

Per  a  la  sistematització  del  procés  de  gestió  i  supervisió  de  projectes  és  ineludible 

l’establiment d’uns criteris unificats pel que fa a la documentació que han de contenir. La 

sistematització dels processos esmentats té com objectiu la millora de qualitat dels projectes 

i, conseqüentment, la de les obres corresponents.

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu  del  projecte  és  crear  una  guia  d’autocontrol  per  a  redactors  de  projectes 

d’edificació. Amb això, el que es pretén és facilitar la feina a tots els agents implicats en la 

construcció  de qualsevol  tipus d’edifici,  així  com millorar  la  qualitat  dels  projectes,  i  en 

conseqüència els resultats finals de les obres executades.

2.2. Abast del projecte

Aquest projecte pretén ser una eina que ajudi als projectistes a millorar els seus projectes 

de  construcció.  Per  aconseguir  això  s’ha  creat  un  sistema  de  fàcil  seguiment,  per  tal 

d'incloure tota la informació necessària per tal d'executar  les obres i ajudant a reduir tant 

com es pugui les modificacions de projecte durant l'execució de les obres. 

Per tal d'aconseguir això s'ha elaborat un llistat de punts de control ordenats temàticament 

(informe geotècnic, fonamentacions, acer, fusta, fàbrica de façana, etc.), seguint la mateixa 
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estructura que el Codi Tècnic de l'Edificació [1], en endavant CTE. El llistat de punts de 

control  que  s'ha  elaborat  respon  a  la  voluntat  d'agrupar  tot  un  seguit  de  conceptes 

funcionals i pràctics que s'han d'incloure en el projecte per tal que a l'hora d'executar les 

obres apareguin el mínim de problemes, així com obtenir resultats finals millors.
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3. Agents  implicats  en  la  construcció  d’una 

edificació
3.1. Definició dels Agents importants del Projecte

3.1.1. Promotor

Es  considera  promotor  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada  que, 

individualment o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis 

o aliens,  les obres d’edificació per a ell  mateix o per a l’alienació, l’entrega o la cessió 

posterior a tercers sota qualsevol títol.

Requeriments del Promotor:

És important i necessari l’elaboració d’un informe tipus que resumeixi els requeriments i 

objectius del promotor i on ha de constar:

• L’edificabilitat total i distribuïda requerida.

• La inversió total màxima a realitzar, separant, si procedeix, en obres, instal·lacions, 

equipaments i altres components de la inversió, indicant explícitament les inclusions i 

exclusions a tenir en compte.

• Fites importants en la planificació com són la data desitjada de inici de les obres, la 

data de posada en marxa general, les entregues parcials si es requereixen, etc.

Condicionants imposats pels usuaris.

• Es  recomanable  que  els  Requeriments  del  Promotors  s’adjuntin  amb  el  Full 

d’Encàrrec en el moment de visar aquest en el Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya (COEIC).

Condicionants previs:

• Exposar els objectius empresarials, funcionals, econòmics i temporals en relació al 

Projecte.

• Indicar les relacions ja existents entre el Promotor (i/o la Propietat) i altres membres 

del desenvolupament de tot el procés, com per exemple el redactor del Projecte, els 

usuaris finals, els contractistes i industrials, etc.
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• Informar de les relacions que s'hagin pogut establir amb els Organismes Públics en 

relació amb el Projecte.

• Entregar còpia dels documents existents del procés i del Projecte necessaris per al 

desenvolupament del treball contractat.

• Analitzar la documentació rebuda.

• El Promotor hagi adjudicat i signat el contracte amb l’empresa per a la realització del 

Projecte.

3.1.1.1. Obligacions del promotor

• Contractar al Projectista.

• Contractar  al  constructor.  Sovint  es  dóna  el  cas  en  que  coincideix  en  que  el 

Promotor  també és  el  Projectista  o  el  constructor.  En tals  casos,  no existeixen 

impediments legals que limitin l'acumulació de càrrecs.

• 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.

3.1.2. Projectista principal / Director de projecte

És l’agent que redacta el projecte per encàrrec del promotor i subjecte a la normativa 

tècnica i urbanística corresponent, essent el l’autor del mateix.  Altres projectistes poden 

redactar projectes parcials, o parts que constitueixen el projecte, de manera coordinada 

amb el director del projecte, que pren la responsabilitat global de la redacció del projecte.
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3.1.2.1. Obligacions del projectista:

• 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.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un projectista, aquests han 

de respondre solidàriament.

3.1.2.2. Altres projectistes / Projectes Parcials 

Els  projectistes  principals  que  contractin  càlculs,  estudis,  dictàmens  o  informes  d’altres 

professionals  són  directament  responsables  dels  danys  que  puguin  derivar  de  la  seva 

insuficiència,  incorrecció  o inexactitud,  sens perjudici  de la repetició  que puguin  exercir 

contra els seus autors. (Article 17 LOE)

Quan  el  projecte  es  desenvolupi  o  es  completi  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.  (Article 4 LOE)

3.1.3. Constructor 

El  constructor  és  l’agent  que  assumeix,  de  forma  contractual  davant  el  promotor,  el 

compromís d’executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 

les obres d’acord amb el projecte i el contracte.

3.1.3.1. Obligacions del constructor

• 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 
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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.

3.1.4. Organisme de Control Tècnic. (OCT)

Són organismes que contracta la promotora o la constructora, en el cas que també sigui 

promotora,  per  a  realitzar  un  control  de  qualitat  sobre  la  fonamentació,  estructura  i 

tancaments. 

Aquests organismes tenen una tendència a tenir cada dia més presència en el procés de 

creació de noves edificacions i rehabilitacions d'edificacions antigues, tot adaptant-se a les 

noves demandes cada cop més tècniques. Aquest fenomen es dóna perquè la OCT dona 

un plus de qualitat en el producte final. En un principi la raó de més pes per contractar un 

Organisme de Control Tècnic era per tal d'obtenir l'assegurança decennal obligatòria en les 

obres d'habitatges, però a poc a poc, el seu camp d'actuació ha anat creixent i actualment 

les  OCT's  també  porten  el  control  de  molts  tipus  d'edificacions  per  les  quals  no  és 

obligatòria la seva contractació des del punt de vista legal.  Es poden trobar OCT's que 

controlen la construcció d'hotels, escoles, edificis d'oficines, presons, etc. 

Amb cadascuna de les inspeccions de l’obra, és realitzen uns informes per a comprovar que 

està tot correcte i que és compleixen els exigències de qualitat i els requisits per que aquella 

edificació  obtingui  la  pòlissa  de  la  assegurança  decennal,  és  només  obligatori  per  a 
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habitatges.

Les activitats de Control  Tècnic desenvolupades donen cobertura tant  a l'assegurament 

obligatori  (assegurança  decennal  de  danys  en  l'estructura  fonamental)  com  a  opcions 

d'assegurament  complementàries  (assegurança  de  danys  en  l’estanquitat  de  façanes  i 

cobertes, assegurança triennal de danys en acabats, obra secundària, i instal·lacions).

Els treballs que es desenvolupen en les activitats de Control Tècnic per a l'assegurament 

obligatori són:

• 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.

Els treballs que es desenvolupen en les activitats de control tècnic per l’assegurança de 

danys  en l’estanquitat  de  façanes i  cobertes  o per  l’assegurança  triennal  de  danys  en 

acabats, obra secundària i instal·lacions són:

• 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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4. Fases d’un projecte d’edificació
4.1. Avantprojecte

Document breu realitzat per el projectista  i que es aprovat pel client, una vegada aquest ha 

exposat les seves necessitats, i que resumeix les mateixes.

El contingut  dels  documents  de l’Avantprojecte  especificats  no és limitador,  ja  que per 

Avantprojecte  s’ha  d’entendre  el  conjunt  de  documents  i  plànols  que  en  cada  cas  es 

precisen, estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessaris perquè serveixin de 

base per després dur a terme el projecte bàsic de construcció o el projecte d’execució, en el 

seu cas.

• Descripció i justificació de la solució adoptada, de manera que quedi definit el traçat 

projectat, les superfícies, els seus elements funcionals i la composició volumètrica

• Identificació i reposició, si escau,  de servituds i serveis afectats.

• Relació de béns i drets afectats, i representació gràfica dels mateixos.

• Determinació i representació gràfica  dels terrenys ocupats per l’actuació.

• Documentació gràfica de la solució de conjunt proposada, expressada en croquis, 

esquemes,  plànols  i  notes  tècniques i  de càlcul,  suficients  per  a la  comprensió 

d’aquesta solució

• Pressupost estimat de l’actuació en base a partides globals, dades estadístiques o 

medicions aproximades

És  recomanable  realitzar  un  document  previ  a  l’avantprojecte,  de  caràcter  descriptiu  i 

explicatiu, on s’exposin els avantatges i inconvenients de les diverses soluciones possibles, 

el motiu perquè s’han descartat i les raons que porten a adoptar la solució que finalment es 

proposa.

Una vegada es tingui l’avantprojecte o un esbós d’aquest és recomanable anar a parlar amb 

el tècnic de l’Ajuntament, amb permís de la propietat, per donar-li a conèixer les intencions 

del  projecte  i  tenir  una  primera  aproximació  i  estalviar  d’aquesta  manera  possibles 

problemes en un futur.  Un d’aquests es podria presentar  en el cas de tenir  en compte 

l’impacte ambiental (AIA).
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4.2. Projecte bàsic

És el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències 

tècniques i urbanístiques de les obres contemplades en el article 2 de la LOE, i en el que es 

justifiquen  tècnicament  les  solucions  proposades  d’acord  amb  les  especificacions 

requerides per la normativa tècnica i urbanística aplicable.

A  efectes  de  la  seva  tramitació  administrativa,  tot  projecte  de  construcció  es  pot 

desenvolupar en dues etapes: la fase de projecte bàsic i la fase de projecte d’execució.

El  projecte  bàsic  és  la  fase  del  treball  on  es  defineixen  de  manera  precisa  les 

característiques generals de l’obra, mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. 

El seu contingut és suficient per a sol·licitar, un cop obtingut el preceptiu visat col·legial, la 

llicència municipal  o altres autoritzacions administratives,  però  insuficient  per a iniciar  la 

construcció. 

Encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que exigeix el CTE, 

definirà les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar per a complir les exigències 

bàsiques i, en cap cas, impedirà el seu compliment.

4.3. Projecte executiu

El projecte d'execució ha de desenvolupar el projecte bàsic i la determinació completa de 

detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips sense 

que en ell es puguin rebaixar les prestacions declarades en el bàsic, ni alterar-se els usos i 

condicions sota els quals es va atorgar la llicència municipal d'obres, les concessions o 

altres autoritzacions administratives.

El seu contingut és el necessari per a la realització de les obres comptant amb el preceptiu 

visat col·legial i la llicència corresponent.

El projecte d'execució ha d’incloure els projectes parcials o altres documents tècnics que, si 

escau,  han de desenvolupar-lo  o completar-lo,  els  quals  s'integren  en el  projecte  com 

documents diferenciats sota la coordinació del projectista.
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4.3.1. Projectes parcials

Els  projectes  parcials  es  desenvolupen i  completen  el  projecte  en aspectes  concrets 

referents a tecnologies específiques o instal·lacions de l’edifici, definint detalladament les 

característiques tècniques així com la seva correcta execució.

Habitualment  els projectes parcials  fan referència  als projectes de telecomunicacions, 

ventilació, façanes ventilades, etc.
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5. Contingut de Projecte Bàsic i Executiu

En aquest apartat es relacionen els continguts que han de tenir els projectes d'edificació, 

sense perjudici del que, en el seu cas, estableixin les Administracions competents.

Els marcats amb asterisc (*) són els que, almenys, ha de contenir el Projecte Bàsic.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents 

tècnics,  en  la  memòria  del  projecte  es  farà  referència  a  aquests  i  al  seu  contingut,  i 

s'integraran  en  el  projecte  pel  projectista,  sota  la  seva  coordinació,  com  documents 

diferenciats de tal forma que no es produeixi duplicitat dels mateixos, ni en els honoraris a 

percebre pels autors dels diferents treballs.

I. Memòria

a) Memòria descriptiva: 

Descriptiva i justificativa, que contingui la informació següent. 

1.1 Agents*

• Promotor, projectista, altres tècnics. 

1.2 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. 

1.3 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 
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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.

1.4 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.

b) Memòria constructiva 

Descripció de les solucions adoptades 

2.1 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. 

2.2 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.

2.3 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 projectat segons l'apartat 2.6.2 .

2.4 Sistema de compartimentació
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• 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 

2.5 Sistemes d'acabats

• S’indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels paraments a fi de 

complir els requisits de funcionalitat, seguretat i habitabilitat

2.6 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.

2.7 Equipament

• Definició de banys, cuines i safarejos, equipament industrial, etc.

c) Compliment del CTE 

Justificació de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències 

bàsiques del CTE. La justificació es realitzarà per a les solucions adoptades conforme al 

que indica el CTE. 

També es justificaran les prestacions de l’edifici que millorin els nivells exigits en el CTE. 

3.1 Seguretat Estructural 

3.2 Seguretat en cas d’incendi* 

3.3 Seguretat d’utilització 

3.4 Salubritat 

3.5 Protecció contra el soroll 

3.6 Estalvi d'energia

Compliment d’altres reglaments i disposicions. 
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Justificació del compliment d’altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt anterior, i 

justificació  del  compliment  dels  requisits  bàsics  relatius  a  la  funcionalitat  d’acord  amb 

l’establert en la seva normativa específica.

Annexes a la memòria 

El projecte contindrà tants annexes com siguin necessaris per a la definició i justificació de 

les obres. 

Informació geotècnica 

Càlcul de l’estructura 

Protecció contra incendi 

Instal·lacions de l’edifici 

Eficiència energètica 

Estudi d’impacte ambiental 

Pla de control de qualitat 

Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau

II. Plànols

El projecte contindrà tants plans com siguin necessaris per a la definició en detall de les 

obres. En cas d’obres de rehabilitació s’inclouran plans de l’edifici abans de la intervenció. 

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* 
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• 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. 

Plànols de definició constructiva

• Documentació gràfica de detalls constructius. 

Memòries gràfiques 

• Indicació de solucions concretes i elements singulars: fusteria, serralleria, etc.

Altres

III. Plec de condicions

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 assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les 



Guia d’autocontrol per a redactors de projectes d’edificació - Memòria Pág. 21

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 

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.

IV. Medicions

• Desenvolupament  per  partides,  agrupades  en  capítols,  contenint  totes  les 

descripcions tècniques necessàries per a la seva especificació i valoració.

V. Pressupost

Pressupost aproximat* 

• Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols. 

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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5.1. Gestió de residus

No s'ha d'oblidar, que a l'hora d'executar una obra d'edificació es generen gran quantitat de 

residus. Això, naturalment, està regulat. Existeix un Reial Decret 105/2008, 1 de febrer, pel 

que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

La norma és  aplicable  en general  a  les  obres  de  construcció,  rehabilitació,  reforma  o 

demolició  i  als  treballs  que  modifiquin  de  manera  substancial  els  terrenys  o  subsòls 

(excavacions, urbanitzacions).

Les obligacions s’estableixen pel productor de residus (en general el titular de la llicència 

urbanística) i el posseïdor dels residus (el gestor de residus), però s’estableix pel projectista 

la obligació d’incloure en el  Projecte d’Execució un estudi de gestió de residus que ha de 

contenir (art. 4):

1. Estimació de la quantitat de residus.

2. Mesures de prevenció de residus a l’obra.

3. Operacions de reutilització, valoració o eliminació a que es destinaran els residus.

4. Mesures per a la separació de residus a l’obra.

5. Plànols  de  les  instal·lacions  previstes  per  a  l’emmagatzematge,  separació  i 

operacions de gestió dels residus dins l’obra.

6. Prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte.

7. Valoració de les despeses previstes per a la gestió dels residus.

En el cas de Projectes Bàsics per a obtenir la llicència urbanística el projecte haurà de 

contenir els documents 1,2,3,4 i 7.

En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma s’ha de fer constar a l’estudi de 

gestió:

1. Inventari dels residus perillosos que es generaran.

2. Preveure la seva retirada selectiva.

3. Assegurar el seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

Aquest  estudi de gestió de residus contindrà un pressupost  que servirà de base per a 

calcular la fiança que s’exigirà al productor de residus per a garantir l’acompliment de les 

obligacions que li imposa el Reial Decret.
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6. Estructuració  de  la  informació  en  un  projecte 

d’edificació

Per tal d’organitzar tota la informació que ha de contenir un projecte d’edificació s’han de 

seguir uns certs patrons d’estil per tal que tots els agents implicats en el projecte localitzin 

fàcilment  qualsevol  informació.  El  fet  és  que  no  hi  ha  una  normativa  que  obligui  als 

projectistes  a  seguir  una  estructuració  rígida  de la  informació,  si  bé,  la  veritat  és  que 

l’experiència  demostra  que  pràcticament  tots  els  projectes  segueixen  el  mateix  patró 

d’estructuració d’informació.

D’aquesta manera,  i a mode d’exemple, tot seguit  s’aporta la proposta que fa GISA [2]

(Gestió d’Infraestructures S.A.) per tal d’ordenar la informació. Cal afegir que, naturalment, 

no tots els projectes d’edificació contindran tots aquests punts. De fet GISA ha contemplat i 

separat dos tipologies d’obra; una tipologia és Obra Nova (ON), i l’altre és Obra Reforma 

(OR). 

Per acabar, GISA indica, als projectistes, en el seu “Plec de prescripcions per a l’assistència 

tècnica  a la  redacció  de projectes  d’Edificació” que  a l’hora  d’incorporar  un determinat 

concepte en un o altre capítol, prevaldrà la seva funció abans que les seves característiques 

tècniques. Per exemple, la xarxa de rec s’incorporarà al capítol de jardineria i no al de xarxa 

d’aigua;  les  portes  tallafoc,  al  capítol  de  protecció  contra  incendi  i  no  al  de  fusteria  i 

serralleria interior, etc.

Estructuració del projecte d’edificació  

En aquest capítol es mostra una possible forma d'organitzar la informació en un projecte 

d'edificació. Malgrat no ser una estructuració que s'hagi de complir per normatives vigents, 

si que pràcticament tots els projectistes la fan servir, de manera que tothom pugui localitzar 

la  informació  que  desitgi  ràpidament.  Un  altre  dels  grans  avantatges  que  presenta 

l'existència d'aquest llistat de títols és que ajuda als projectistes a no oblidar-se de certs 

punts a l'hora d'elaborar els seus projectes.  Els documents que integren el projecte, amb el 

corresponent codi d’identificació, són els següents:
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1.M Memòria  
MD Memòria descriptiva

MC Memòria constructiva

ME Memòria d’execució

CN Compliment de normativa

AN Annexes

2.DG Documentació gràfica  

3.PT Prescripcions tècniques  

4.EA Estat d’amidaments  

5.PR Pressupost  

L’obra projectada es desglossarà, amb el corresponent codi d’identificació, en les següents 

tipologies:

ON – obra nova

OR – obra reforma

Cadascun  d’aquests  documents  es  desglossa  en  els  següents  apartats,  amb  el 

corresponent codi:

1. M Memòria  

MD Memòria descriptiva 

MD.1 Objecte del projecte  
1.01 Objecte del projecte
1.02 Agents

FITXA 01 – Agents del projecte
MD.2 Informació prèvia  

2.01 Antecedents  de  partida  i  dades  
d’entorn
2.02 Normativa  urbanística  i  altres  
normatives  de  planejament  de  
compliment

FITXA 02 – Dades urbanístiques
MD.3 Descripció del projecte  

3.01 Descripció  general  de  l’edifici  i  
programa
3.02 Ús característic de l’edifici i altres  
usos previstos
3.03 Característiques  i  paràmetres  
generals de l’edifici

FITXA 03 – Quadre de superfícies
3.04 Normativa d’aplicació
3.05 Descripció  bàsica  dels  sistemes  
que composen el projecte
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MD.4 Prestacions de l’edifici  
4.01 Exigències bàsiques de seguretat  
estructural (SE)
4.02 Exigències bàsiques de seguretat  
en cas d’incendi (SI)
4.03 Exigències bàsiques de seguretat  
d’utilització (SU)
4.04 Exigències bàsiques de salubritat  
(HS)
4.05 Exigències bàsiques de protecció  
enfront el soroll (HR)
4.06 Exigències  bàsiques  d’estalvi  
d’energia (HE)

MD.5 Fitxes resum  
FITXA 04 – Resum de característiques  
econòmiques
FITXA 05 – Dades de contractació de  
subministraments i serveis

MC Memòria constructiva

MCON Memòria constructiva d’obra nova

MCON.0 Enderrocs i replantejament  
0.01 Enderrocs
0.02 Serveis afectats
0.03 Replantejament

MCON.1 Característiques del terreny i moviment    
de terres  
1.01 Característiques del terreny
1.02 Moviment de terres

MCON.2 Sistema estructural  
2.01 Fonaments
2.02 Sistemes de contenció de terres
2.03 Estructura

MCON.3 Sistema d’envolvent  
3.01 Envolvent sota rasant

3.01.1 Soleres
3.01.2 Murs

3.02 Envolvent sobre rasant
3.02.1 Cobertes
3.02.2 Façanes
3.02.3 Sostres
3.02.4 Fusteria i serralleria exterior

MCON.4 Sistema de compartimentació  
4.01 Elements divisoris verticals

4.01.1 Envans i elements divisoris
4.01.2 Fusteria i serralleria interior

4.02 Elements divisoris horitzontals
4.02.1 Paviments elevats
4.02.2 Cels rasos
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MCON.5 Sistema d’acabats interiors  
5.01 Revestiments  de  paraments  
verticals
5.02 Revestiments  de  paraments  
horitzontals

5.02.1 Paviments
5.02.2 Sostres

MCON.6 Sistema  de  condicionaments  i    
instal·lacions  
6.01 Sanejament

6.01.1 Evacuació d’aigües
6.01.2 Evacuació de residus

6.02 Aigua
6.02.1 Consum d’aigua
6.02.2 Vapor

6.03 Electricitat
6.03.1 Electricitat
6.03.2 Enllumenat interior

6.04 Combustible
6.04.1 Subministrament de 
combustible i comburent
6.04.2 Evacuació de residus

6.05 Climatització i ventilació
6.05.1 Calefacció
6.05.2 Climatització
6.05.3 Ventilació

6.06 Audiovisuals, dades i control
6.06.1 Audiovisuals i de dades
6.06.2 Control

6.07 Transport
6.07.1 Transport de persones
6.07.2 Transport de mercaderies i 
matèries inerts

6.08 Gasos medicinals
6.08.1 Oxigen
6.08.2 Altres gasos
6.08.3 Aire comprimit
6.08.4 Buit

6.09 Protecció contra incendi
6.10 Protecció i seguretat

6.10.1 Protecció patrimonial
6.10.2 Parallamps
6.10.3 Protecció contra les 
radiacions ionitzants

MCON.7 Equipament  
MCON.8 Urbanització  

8.01 Urbanització
8.01.1 Moviments de terres
8.01.2 Sistema estructural
8.01.3 Sistema de tancaments
8.01.4 Sistema d’acabats
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8.01.5 Sistemes de 
condicionaments i serveis
8.01.6 Mobiliari urbà

8.02 Vials
8.03 Jardineria

MCON.9 Instal·lacions provisionals d’obra  
9.01 Instal·lacions provisionals d’obra
9.02 Varis

MCOR Memòria constructiva d’obra reforma

MCOR.0 Enderrocs i replantejament  
0.01 Enderrocs
0.02 Serveis afectats
0.03 Replantejament

MCOR.1 Característiques del terreny i moviment    
de terres  
1.01 Característiques del terreny
1.02 Moviment de terres

MCOR.2 Sistema estructural  
2.01 Fonaments
2.02 Sistemes de contenció de terres
2.03 Estructura

MCOR.3 Sistema d’envolvent  
3.01 Envolvent sota rasant

3.01.1 Soleres
3.01.2 Murs

3.02 Envolvent sobre rasant
3.02.1 Cobertes
3.02.2 Façanes
3.02.3 Sostres
3.02.4 Fusteria i serralleria exterior

MCOR.4 Sistema de compartimentació  
4.01 Elements divisoris verticals

4.01.1 Envans i elements divisoris
4.01.2 Fusteria i serralleria interior

4.02 Elements divisoris horitzontals
4.02.1 Paviments elevats
4.02.2 Cels rasos

MCOR.5 Sistema d’acabats interiors  
5.01 Revestiments  de  paraments  
verticals
5.02 Revestiments  de  paraments  
horitzontals

5.02.1 Paviments
5.02.2 Sostres

MCOR.6 Sistema  de  condicionaments  i    
instal·lacions  
6.01 Sanejament

6.01.1 Evacuació d’aigües
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6.01.2 Evacuació de residus
6.02 Aigua

6.02.1 Consum d’aigua
6.02.2 Vapor

6.03 Electricitat
6.03.1 Electricitat
6.03.2 Enllumenat interior

6.04 Combustible
6.04.1 Subministrament de c
ombustible i comburent
6.04.2 Evacuació de residus

6.05 Climatització i ventilació
6.05.1 Calefacció
6.05.2 Climatització
6.05.3 Ventilació

6.06 Audiovisuals, dades i control
6.06.1 Audiovisuals i de dades
6.06.2 Control

6.07 Transport
6.07.1 Transport de persones
6.07.2 Transport de mercaderies i 
matèries inerts

6.08 Gasos medicinals
6.08.1 Oxigen
6.08.2 Altres gasos
6.08.3 Aire comprimit
6.08.4 Buit

6.09 Protecció contra incendi
6.10 Protecció i seguretat

6.10.1 Protecció patrimonial
6.10.2 Parallamps
6.10.3 Protecció contra les 
radiacions ionitzants

MCOR.7 Equipament  
MCOR.8 Urbanització  

8.01 Urbanització
8.01.1 Moviments de terres
8.01.2 Sistema estructural
8.01.3 Sistema de tancaments
8.01.4 Sistema d’acabats
8.01.5 Sistemes de 
condicionaments i serveis
8.01.6 Mobiliari urbà

8.02 Vials
8.03 Jardineria

MCOR.9 Instal·lacions provisionals d’obra  
9.01 Instal·lacions provisionals d’obra
9.02 Varis

ME Memòria d’execució
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ME.1 Estudi  de  l’organització  i  del  
desenvolupament de les obres

ME.2 Termini d’execució
ME.3 Pla de treballs

CN Compliment de normativa

CN.1 Compliment de la normativa de disciplina   
urbanística  i  de les  ordenances    
municipals  

CN.2 Compliment  del  CTE  i  Decret    
d’Ecoeficiència  
2.01 Compliment  dels  requisits  de  
seguretat

2.01.1 Seguretat Estructural
AN.se Annex càlcul 
estructural

2.01.2 Seguretat en cas d’incendi
AN.si Annex protecció 
contra incendi

2.01.3 Seguretat d’utilització
2.02 Compliment  dels  requisits  
d’habitabilitat

2.02.1 Salubritat / Decret 
d’Ecoeficiència

AN.in Annex d’instal·lacions 
de l’edifici

2.02.2 Protecció contra al soroll
2.02.3 Estalvi energètic / Decret 
d’Ecoeficiència

AN.he Annex d’eficiència 
energètica

2.02.4 Fitxa d’adopció de criteris 
ambientals i d’Ecoeficiència en els 
edificis

CN.3 Compliments dels requisits funcionals  
3.01 Criteris  d’aplicació  dels  
departaments
3.02 Codi accessibilitat i Seguretat 
d’utilització (DB SU)
3.03 Accés  als  serveis  de  
telecomunicacions

AN Annexes 

AN.eg Estudi geotècnic
AN.cq Control de qualitat
AN.ss Estudi de seguretat i salut 
AN.ep Estudi  de  patologies  (en  cas  d’obra  
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reforma)
AN.gr Gestió de residus i annex mediambiental
AN.ce Consums energètics
AN.pm Manual d’ús i manteniment

2. DG Documentació gràfica  

DGON Documentació gràfica d’obra nova
DGON.A Definició geomètrica  

A.01 Plànol de situació
A.02 Plànol d’emplaçament
A.03 Plànol urbanístic i parcel·lari
A.04 Plànol topogràfic de la parcel·la
A.05 Plantes generals
A.06 Planta de cobertes
A.07 Alçats generals
A.08 Seccions generals

DGON.0 Enderrocs, serveis afectats i replanteig  
0.01 Plànols d’enderrocs
0.02 Plànols de serveis afectats
0.03 Plànols de replanteig

DGON.1 Moviment de terres  
1.01 Plantes
1.02 Seccions i/o perfils

DGON.2 Sistema estructural  
2.01 Plànols de fonaments
2.02 Plànols dels sistemes de contenció 
de terres
2.03 Plànols d’estructura

DGON.3 Sistema d’envolvent  
3.01 Plànols del sistema envolvent sota 
rasant

3.01.1 Plànols de soleres
3.01.2 Plànols de murs

3.02 Plànols  del  sistema  envolvent  
sobre rasant

3.02.1 Plànols de cobertes
3.02.2 Plànols de façana
3.02.3 Plànols de sostres
3.02.4 Plànols de memòries 
gràfiques (fusteria i serralleria 
exterior)

DGON.4 Sistema de compartimentació  
4.01 Plànols  d’elements  divisoris  
verticals

4.01.1 Plànols d’envans i elements 
divisoris
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4.01.2 Plànols de memòries 
gràfiques(fusteria i serralleria 
interior)

4.02 Plànols  d’elements  divisoris  
horitzontals

4.02.1 Plànols de paviments 
elevats
4.02.2 Plànols de cels rasos

DGON.5 Sistema d’acabats interiors  
5.01 Plànols  de  revestiments  de  
paraments verticals
5.02 Plànols de revestiments de 
paraments horitzontals

5.02.1 Plànols de paviments
5.02.2 Plànols de revestiments de 
sostres

DGON.6 Sistema  de  condicionaments  i    
instal·lacions  
6.01 Plànols de sanejament

6.01.1 Plànols d’evacuació 
d’aigües
6.01.2 Plànols d’evacuació de 
residus

6.02 Plànols d’aigua
6.02.1 Plànols de consum d’aigua
6.02.2 Plànols de vapor

6.03 Plànols d’electricitat
6.03.1 Plànols d’electricitat
6.03.2 Plànols d’enllumenat interior

6.04 Plànols de combustible
6.05 Plànols de climatització i ventilació

6.05.1 Plànols de calefacció
6.05.2 Plànols de climatització
6.05.3 Plànols de ventilació

6.06 Plànols d’audiovisuals, dades i 
control

6.06.1 Plànols d’audiovisuals i de  
dades
6.06.2 Plànols de control

6.07 Plànols de transport
6.07.1 Plànols de transport de 
persones
6.07.2 Plànols de transport de 
mercaderies i matèries inerts

6.08 Plànols de gasos medicinals
6.09 Plànols de protecció contra incendi
6.10 Plànols de protecció i seguretat

6.10.1 Plànols de protecció 
patrimonial
6.10.2 Plànols de parallamps
6.10.3 Plànols de protecció contra 
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les radiacions ionitzants
DGON.7 Equipament  
DGON.8 Urbanització  

8.01 Plànols d’urbanització
8.01.1 Plànols de moviments de 
terres
8.01.2 Plànols de sistema 
estructural
8.01.3 Plànols de sistema de 
tancaments
8.01.4 Plànols de sistema 
d’acabats
8.01.5 Plànols de sistemes de 
condicionaments i serveis
8.01.6 Plànols mobiliari urbà

8.02 Plànols de vials
8.03 Plànols de jardineria 

DGON.9 Instal·lacions provisionals d’obra  
9.01 Plànols d’instal·lacions provisionals 
d’obra
9.02 Plànols de varis

DGOR Documentació gràfica d’obra reforma

DGOR.A Definició geomètrica (estat actual)  
A.01 Plànol de situació
A.02 Plànol d’emplaçament
A.03 Plànol urbanístic i parcel·lari
A.04 Plànol topogràfic de la parcel·la
A.05 Plantes generals
A.06 Planta de cobertes
A.07 Alçats generals
A.08 Seccions generals

DGOR.0 Enderrocs, serveis afectats i replanteig  
0.01 Plànols generals d’enderrocs

0.01.1 Plantes generals de 
l’enderroc
0.01.2 Planta de cobertes de 
l’enderroc
0.01.3 Alçats generals de 
l’enderroc
0.01.4 Seccions generals de 
l’enderroc

0.02 Plànols de serveis afectats
0.03 Plànols de replanteig

DGOR.1 Moviment de terres  
1.01 Plantes
1.02 Seccions i/o perfils

DGOR.2 Sistema estructural  
2.01 Plànols de fonaments
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2.02 Plànols dels sistemes de contenció 
de terres
2.03 Plànols d’estructura

DGOR.3 Sistema d’envolvent  
3.01 Plànols del sistema envolvent sota 
rasant

3.01.1 Plànols de soleres
3.01.2 Plànols de murs

3.02 Plànols  del  sistema  envolvent  
sobre  rasant

3.02.1 Plànols de cobertes
3.02.2 Plànols de façana
3.02.3 Plànols de sostres
3.02.4 Plànols de memòries 
gràfiques (fusteria i serralleria 
exterior)

DGOR.4 Sistema de compartimentació  
4.01 Plànols  d’elements  divisoris  
verticals

4.01.1 Plànols d’envans i elements 
divisoris
4.01.2 Plànols de memòries 
gràfiques (fusteria i serralleria 
interior)

4.02 Plànols  d’elements  divisoris  
horitzontals

4.02.1 Plànols de paviments 
elevats
4.02.2 Plànols de cels rasos

DGOR.5 Sistema d’acabats interiors  
5.01 Plànols de revestiments de 
paraments verticals
5.02 Plànols  de  revestiments  de  
paraments horitzontals

5.02.1 Plànols de paviments
5.02.2 Plànols de revestiments de 
sostres

DGOR.6 Sistema  de  condicionaments  i    
instal·lacions  
6.01 Plànols de sanejament

6.01.1 Plànols d’evacuació 
d’aigües
6.01.2 Plànols d’evacuació de 
residus

6.02 Plànols d’aigua
6.02.1 Plànols de consum d’aigua
6.02.2 Plànols de vapor

6.03 Plànols d’electricitat
6.03.1 Plànols d’electricitat
6.03.2 Plànols d’enllumenat interior
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6.04 Plànols de combustible
6.05 Plànols de climatització i ventilació

6.05.1 Plànols de calefacció
6.05.2 Plànols de climatització
6.05.3 Plànols de ventilació

6.06 Plànols  d’audiovisuals,  dades  i  
control

6.06.1 Plànols d’audiovisuals i de  
dades
6.06.2 Plànols de control

6.07 Plànols de transport
6.07.1 Plànols de transport de 
persones
6.07.2 Plànols de transport de 
mercaderies i matèries inerts

6.08 Plànols de gasos medicinals
6.09 Plànols de protecció contra incendi
6.10 Plànols de protecció i seguretat

6.10.1 Plànols de protecció 
patrimonial
6.10.2 Plànols de parallamps
6.10.3 Plànols de protecció contra 
les radiacions ionitzants

DGOR.7 Equipament  
DGOR.8 Urbanització  

8.01 Plànols d’urbanització
8.01.1 Plànols de moviments de 
terres
8.01.2 Plànols de sistema 
estructural
8.01.3 Plànols de sistema de 
tancaments
8.01.4 Plànols de sistema 
d’acabats
8.01.5 Plànols de sistemes de 
condicionaments i serveis
8.01.6 Plànols mobiliari urbà

8.02 Plànols de vials
8.03 Plànols de jardineria 

DGOR.9 Instal·lacions provisionals d’obra  
9.01 Plànols d’instal·lacions provisionals 
d’obra
9.02 Plànols de varis

3. PT Plec de condicions  

PT.1 Plec de clàusules administratives
1.01 Disposicions generals
1.02 Disposicions facultatives
1.03 Disposicions econòmiques
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PT.2 Plec  de  prescripcions  tècniques  
particulars
2.01 Prescripcions sobre els materials
2.02 Prescripcions en quant a l’execució 
per unitats d’obra
2.03 Prescripcions  sobre  verificacions  
en l’edifici acabat

4. EA Estat d’amidaments  

0N Estat d’amidaments d’obra nova

0N.00 Enderrocs,  gestió  de residus  i  serveis    
afectats  
0N.00.01 Enderrocs
0N.00.02 Gestió de residus 
0N.00.03 Serveis afectats

0N.01 Moviment de terres  
0N.01.01 Moviment de terres

0N.02 Sistema estructural  
0N.02.01 Fonaments
0N.02.02 Sistemes de contenció de 
terres
0N.02.03 Estructura 

0N.03 Sistema d’envolvent  
0N.03.01 Envolvent sota rasant

0N.03.01.01 Soleres
0N.03.01.02 Murs

0N.03.02 Envolvent sobre rasant
0N.03.02.01 Cobertes
0N.03.02.02 Façanes
0N.03.02.03 Sostres
0N.03.02.04 Fusteria i serralleria 
exterior

0N.04 Sistema de compartimentació  
0N.04.01Elements divisoris verticals

0N.04.01.01 Envans i elements 
divisoris
0N.04.01.02 Fusteria i 
serralleria interior

0N.04.02  Elements  divisoris  
horitzontals

0N.04.02.01 Paviments 
elevats
0N.04.02.02 Cels rasos

0N.05 Sistema d’acabats interiors  
0N.05.01  Revestiments  de  
paraments verticals
0N.05.02  Revestiments  de  paraments  
horitzontals
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0N.05.02.01 Paviments
0N.05.02.02 Sostres

0N.06 Sistema  de  condicionaments  i    
instal·lacions  
0N.06.01 Sanejament

0N.06.01.01 Evacuació d’aigües
0N.06.01.02 Evacuació de 
residus

0N.06.02 Aigua
0N.06.02.01 Consum d’aigua
0N.06.02.02 Vapor

0N.06.03 Electricitat
0N.06.03.01 Electricitat
0N.06.03.02 Enllumenat interior

0N.06.04 Combustible
0N.06.04.01 Subministrament 
de combustible i comburent
0N.06.04.02 Evacuació de 
residus

0N.06.05 Climatització i ventilació
0N.06.05.01 Calefacció
0N.06.05.02 Climatització
0N.06.05.03 Ventilació

0N.06.06Audiovisuals, dades i control
0N.06.06.01 Audiovisuals i de 
dades
0N.06.06.02 Control

0N.06.07 Transport
0N.06.07.01 Transport de 
persones
0N.06.07.02 Transport de 
mercaderies i matèries inerts

0N.06.08 Gasos medicinals
0N.06.08.01 Oxigen
0N.06.08.02 Altres gasos
0N.06.08.03 Aire comprimit
0N.06.08.04 Buit

0N.06.09 Protecció contra incendi
0N.06.10 Protecció i seguretat

0N.06.10.01 Protecció 
patrimonial
0N.06.10.02 Parallamps
0N.06.10.03 Protecció contra les 
radiacions ionitzants

0N.07 Equipament  
0N.07.01 Equipament

0N.08 Urbanització  
0N.08.01 Urbanització

0N.08.01.01 Moviments de 
terres
0N.08.01.02 Sistema estructural
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0N.08.01.03 Sistema de 
tancaments
0N.08.01.04 Sistema d’acabats
0N.08.01.05 Sistemes de 
condicionaments i serveis
0N.08.01.06 Mobiliari urbà

0N.08.02 Vials
0N.08.03 Jardineria 

0N.09 Instal·lacions provisionals d’obra  
0N.09.01 Instal·lacions  provisionals  
d’obra
0N.09.02 Varis

0R Estat d’amidaments d’obra reforma

0R.00 Enderrocs,  gestió  de residus  i  serveis    
afectats  
0R.00.01 Enderrocs
0R.00.02 Gestió de residus
0R.00.03 Serveis afectats

0R.01 Moviment de terres  
0R.01.01 Moviment de terres

0R.02 Sistema estructural  
0R.02.01 Fonaments
0R.02.02 Sistemes de contenció de 
terres
0R.02.03 Estructura 

0R.03 Sistema d’envolvent  
0R.03.01 Envolvent sota rasant

0R.03.01.01 Soleres
0R.03.01.02 Murs

0R.03.02 Envolvent sobre rasant
0R.03.02.01 Cobertes
0R.03.02.02 Façanes
0R.03.02.03 Sostres
0R.03.02.04 Fusteria i serralleria 
exterior

0R.04 Sistema de compartimentació  
0R.04.01 Elements divisoris verticals

0R.04.01.01 Envans i elements 
divisoris
0R.04.01.02 Fusteria i serralleria 
interior

0R.04.02 Elements divisoris horitzontals
0R.04.02.01 Paviments elevats
0R.04.02.02 Cels rasos

0R.05 Sistema d’acabats interiors  
0R.05.01 Revestiments de paraments 
verticals
0R.05.02 Revestiments de paraments 
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horitzontals
0R.05.02.01 Paviments
0R.05.02.02 Sostres

0R.06 Sistema  de  condicionaments  i    
instal·lacions  
0R.06.01 Sanejament

0R.06.01.01 Evacuació d’aigües
0R.06.01.02 Evacuació de 
residus

0R.06.02 Aigua
0R.06.02.01 Consum d’aigua
0R.06.02.02 Vapor

0R.06.03 Electricitat
0R.06.03.01 Electricitat
0R.06.03.02 Enllumenat interior

0R.06.04 Combustible
0R.06.04.01 Subministrament 
de combustible i comburent
0R.06.04.02 Evacuació de 
residus

0R.06.05 Climatització i ventilació
0R.06.05.01 Calefacció
0R.06.05.02 Climatització
0R.06.05.03 Ventilació

0R.06.06 Audiovisuals, dades i control
0R.06.06.01 Audiovisuals i de 
dades
0R.06.06.02 Control

0R.06.07 Transport
0R.06.07.01 Transport de 
persones
0R.06.07.02 Transport de 
mercaderies i matèries inerts

0R.06.08 Gasos medicinals
0R.06.08.01 Oxigen
0R.06.08.02 Altres gasos
0R.06.08.03 Aire comprimit
0R.06.08.04 Buit

0R.06.09 Protecció contra incendi
0R.06.10 Protecció i seguretat

0R.06.10.01 Protecció 
patrimonial
0R.06.10.02 Parallamps
0R.06.10.03 Protecció contra 
les radiacions ionitzants

0R.07 Equipament  
0R.07.01 Equipament

0R.08 Urbanització  
0R.08.01 Urbanització

0R.08.01.01 Moviments de 
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terres
0R.08.01.02 Sistema estructural
0R.08.01.03 Sistema de 
tancaments
0R.08.01.04 Sistema d’acabats
0R.08.01.05 Sistemes de 
condicionaments i serveis
0R.08.01.06 Mobiliari urbà

0R.08.02 Vials
0R.08.03 Jardineria

0R.09 Instal·lacions provisionals d’obra  
0R.09.01 Instal·lacions  provisionals  
d’obra
0R.09.02 Varis

5. PR Pressupost  

0N Pressupost d’obra nova
0N.00 Enderrocs,  gestió  de residus  i  serveis    

afectats  
0N.00.01 Enderrocs
0N.00.02 Gestió de residus 
0N.00.03 Serveis afectats

0N.01 Moviment de terres  
0N.01.01 Moviment de terres

0N.02 Sistema estructural  
0N.02.01 Fonaments
0N.02.02  Sistemes  de  contenció  de  
terres
0N.02.03 Estructura 

0N.03 Sistema d’envolvent  
0N.03.01 Envolvent sota rasant

0N.03.01.01 Soleres
0N.03.01.02 Murs

0N.03.02 Envolvent sobre rasant
0N.03.02.01 Cobertes
0N.03.02.02 Façanes
0N.03.02.03 Sostres
0N.03.02.04 Fusteria i 
serralleria exterior

0N.04 Sistema de compartimentació  
0N.04.01 Elements divisoris verticals

0N.04.01.01 Envans i elements 
divisoris
0N.04.01.02 Fusteria i 
serralleria interior

0N.04.02 Elements divisoris horitzontals
0N.04.02.01 Paviments 
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elevats
0N.04.02.02 Cels rasos

0N.05 Sistema d’acabats interiors  
0N.05.01 Revestiments de paraments 
verticals
0N.05.02  Revestiments  de  paraments  
horitzontals

0N.05.02.01 Paviments
0N.05.02.02 Sostres

0N.06 Sistema  de  condicionaments  i    
instal·lacions  
0N.06.01 Sanejament

0N.06.01.01 Evacuació 
d’aigües
0N.06.01.02 Evacuació de 
residus

0N.06.02 Aigua
0N.06.02.01 Consum d’aigua
0N.06.02.02 Vapor

0N.06.03 Electricitat
0N.06.03.01 Electricitat
0N.06.03.02 Enllumenat 
interior

0N.06.04 Combustible
0N.06.04.01  Subministrament 
de combustible i comburent
0N.06.04.02 Evacuació de 
residus

0N.06.05  Climatització i ventilació
0N.06.05.01 Calefacció
0N.06.05.02 Climatització
0N.06.05.03 Ventilació

0N.06.06  Audiovisuals, dades i control
0N.06.06.01 Audiovisuals i de 
dades
0N.06.06.02 Control

0N.06.07 Transport
0N.06.07.01 Transport de 
persones
0N.06.07.02 Transport de 
mercaderies i matèries inerts

0N.06.08 Gasos medicinals
0N.06.08.01 Oxigen
0N.06.08.02 Altres gasos
0N.06.08.03 Aire comprimit
0N.06.08.04 Buit

0N.06.09  Protecció contra incendi
0N.06.10 Protecció i seguretat

0N.06.10.01 Protecció 
patrimonial
0N.06.10.02 Parallamps
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0N.06.10.03 Protecció contra 
les radiacions ionitzants

0N.07 Equipament  
0N.07.01 Equipament

0N.08 Urbanització  
0N.08.01 Urbanització

0N.08.01.01 Moviments de 
terres
0N.08.01.02 Sistema estructural
0N.08.01.03 Sistema de 
tancaments
0N.08.01.04 Sistema d’acabats
0N.08.01.05 Sistemes de 
condicionaments i serveis
0N.08.01.06 Mobiliari urbà

0N.08.02 Vials
0N.08.03 Jardineria

0N.09 Instal·lacions provisionals d’obra  
0N.09.01 Instal·lacions  provisionals  
d’obra
0N.09.02 Varis

0R Pressupost d’obra reforma

0R.00 Enderrocs,  gestió  de residus  i  serveis    
afectats  
0R.00.01 Enderrocs
0R.00.02 Gestió de residus 
0R.00.03 Serveis afectats

0R.01 Moviment de terres  
0R.01.01 Moviment de terres

0R.02 Sistema estructural  
0R.02.01 Fonaments
0R.02.02  Sistemes  de  contenció  de  
terres
0R.02.03 Estructura 

0R.03 Sistema d’envolvent  
0R.03.01 Envolvent sota rasant

0R.03.01.01 Soleres
0R.03.01.02 Murs

0R.03.02  Envolvent sobre rasant
0R.03.02.01 Cobertes
0R.03.02.02 Façanes
0R.03.02.03 Sostres
0R.03.02.04 Fusteria i serralleria 
exterior

0R.04 Sistema de compartimentació  
0R.04.01 Elements divisoris verticals

0R.04.01.01 Envans i elements 
divisoris



Pág. 42 Guia d’autocontrol per a redactors de projectes d’edificació - Memòria

0R.04.01.02 Fusteria i serralleria 
interior

0R.04.02 Elements divisoris horitzontals
0R.04.02.01 Paviments elevats
0R.04.02.02 Cels rasos

0R.05 Sistema d’acabats interiors  
0R.05.01  Revestiments  de  paraments  
verticals
0R.05.02  Revestiments  de  paraments  
horitzontals

0R.05.02.01 Paviments
0R.05.02.02 Sostres

0R.06 Sistema  de  condicionaments  i    
instal·lacions  
0R.06.01 Sanejament

0R.06.01.01 Evacuació d’aigües
0R.06.01.02 Evacuació de 
residus

0R.06.02 Aigua
0R.06.02.01 Consum d’aigua
0R.06.02.02 Vapor

0R.06.03 Electricitat
0R.06.03.01 Electricitat
0R.06.03.02 Enllumenat 
interior

0R.06.04 Combustible
0R.06.04.01 Subministrament 
de combustible i comburent
0R.06.04.02 Evacuació de 
residus

0R.06.05 Climatització i ventilació
0R.06.05.01 Calefacció
0R.06.05.02 Climatització
0R.06.05.03 Ventilació

0R.06.06  Audiovisuals, dades i control
0R.06.06.01 Audiovisuals i 
de dades
0R.06.06.02 Control

0R.06.07 Transport
0R.06.07.01 Transport de 
persones
0R.06.07.02 Transport de 
mercaderies i matèries inerts

0R.06.08 Gasos medicinals
0R.06.08.01 Oxigen
0R.06.08.02 Altres gasos
0R.06.08.03 Aire comprimit
0R.06.08.04 Buit

0R.06.09  Protecció contra incendi
0R.06.10  Protecció i seguretat

0R.06.10.01Protecció 
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patrimonial
0R.06.10.02 Parallamps
0R.06.10.03 Protecció contra les 
radiacions ionitzants

0R.07 Equipament  
0R.07.01 Equipament

0R.08 Urbanització  
0R.08.01 Urbanització

0R.08.01.01 Moviments de 
terres
0R.08.01.02 Sistema estructural
0R.08.01.03 Sistema de 
tancaments
0R.08.01.04 Sistema d’acabats
0R.08.01.05 Sistemes de 
condicionaments i serveis
0R.08.01.06 Mobiliari urbà

0R.08.02 Vials
0R.08.03 Jardineria 

0R.09 Instal·lacions provisionals d’obra  
0R.09.01  Instal·lacions  provisionals  
d’obra
0R.09.02 Varis

SS                                                                 Pressupost de seguretat i salut 
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7. Protocol  d'autocontrol  per  redactors  de 

projectes d'edificació

La  filosofia  amb  la  que  s'ha  creat  aquest  document  ha  estat  crear  un  llistat  ordenat 

d'obligacions i recomanacions a tenir en compte a l'hora d'elaborar un projecte d'edificació. 

Molts dels punts que s'inclouen fan referència a punts de vista clarament funcionals, i en 

cap cas s'han contemplat punts de vista de càlcul. Simplement es pot trobar algun punt en 

que s'esmenti  que determinat  aspecte es pot  o s'ha de calcular  de certa manera,  fent 

referència o bé a alguna norma, o algun programa informàtic.

Pràcticament la totalitat  dels punts d'aquest  protocol s'han extret de la lectura del CTE. 

D'aquesta manera s'ha cregut molt útil mantenir l'estructura d'ordenació de la informació del 

CTE. Així es poden trobar capítols sencers dedicats a una única fase o aspecte d'una obra, 

com per exemple, la fonamentació, la fàbrica (de façana), la fusta, l'acer, etc.

El protocol, pròpiament, és l'Annex C d'aquest projecte.
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8. Llistat de punts de control
8.1. Punts a verificar en el projecte d’execució

El Projectista,  prèviament  a analitzar  els  aspectes  corresponents  a la  fase de Projecte 

d’Execució, haurà de verificar que ha donat resposta a totes les esmenes detectades en la 

fase  anterior  (projecte  bàsic),  ja  sigui  realitzant  la  correcció  oportuna  o  justificant 

degudament la no introducció de la correcció. Aquestes esmenes les pot haver constat el 

propi Projectista, seguint els criteris de la Propietat i el que s'indica en aquest projecte, i un 

cop ha considerat que el projecte bàsic està finalitzat, o bé, i es recomana, que ho analitzi 

un consultor extern, el qual tindrà un punt de vista més fresc, objectiu i probablement crític. 

En aquest  últim cas  el  consultor  documentarà la  verificació  de la  resposta  donada pel 

Projectista a cadascuna de les esmenes. 

A nivell  general,  l’objecte  del  Control  de  Qualitat  corresponent  a  la  fase  de Projecte 

d’Execució és:

• Anàlisis de la documentació aportada: comprovar que el Projecte disposa de tots els 

seus documents i apartats, és a dir, memòria (descriptiva, constructiva i d’execució 

així com compliment de normativa i annexes d’acord amb el Plec de Prescripcions), 

documentació gràfica (tant general com dels diferents capítols en que s’estructura el 

Plec en els àmbits d’arquitectura com urbanització d’espais exteriors si s’escau), 

plec de condicions, amidaments (desenvolupat en partides d’obra de cada un dels 

capítols) i pressupost (d’acord amb les partides d’obra dels amidaments).

• Anàlisi i verificació de coherència documental i altres verificacions: comprovar que la 

documentació  del  Projecte  (Memòria,  Documentació  Gràfica,  Prescripcions 

Tècniques,  Amidaments  i  Pressupost)  és coherent,  correcte  i  està suficientment 

definida,  i té l’extensió i el detall  precisos que permetin la completa execució de 

l’obra i verificar que es compleixen els requisits del client (document de requeriments 

tècnics)  i/o possibles variacions de les condicions inicials de l’encàrrec  o canvis 

sol·licitats.

• Anàlisi i verificació del compliment de Normativa: comprovar que el Projecte s’està 

desenvolupant complint el CTE i tota la Normativa vigent que li sigui d’aplicació.

• Verificacions / comprovacions de càlcul que corresponguin.
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• Anàlisi i verificació del suport informàtic: És recomanable una acurada i coherent 

estructuració del projecte en suport informàtic. No s’ha d’oblidar que el projecte ha 

ser utilitzat per diferents agents que els hi farà falta localitzar la informació fàcilment. 

Per  exemple  documents  text  en  format  PDF,  plànols  en format  CAD,  etc.  I  tot 

guardat en suport CD. Pot ser molt útil incloure un arxiu de text que contingui una 

explicació de com s’ha estructurat la informació dins el CD. 

• Anàlisi i verificació dels annexes: comprovar que tots s’ajusten a les característiques 

del Projecte.

Un cop realitzat aquest control s'elaborarà un informe de control de qualitat, en el qual es 

recolliran les esmenes que caldrà que el Projectista corregeixi i les tingui en compte en el 

lliurament  de la  nova maqueta  o  Projecte  Definitiu.  A  nivell  indicatiu,  el  aspectes  més 

rellevants del Control de Qualitat corresponent a aquesta fase són:

Memòria descriptiva  

• Anàlisi  i  verificació  del  compliment  de  la  normativa  urbanística  vigent  i  altres 

normatives de plantejament  de compliment.  Es verificarà  que no s’hagin produït 

variacions respecte de la fase del Projecte Bàsic. En cas de que s’hagin detectat 

variacions, es procedirà a contrastar que els paràmetres urbanístics i/o ordenances 

municipals són correctes.

• Anàlisi  i  verificació  del  quadre  de  superfícies  d’acord  amb  les  indicacions  del 

programa funcional aprovat.

• Anàlisi i verificació de la Normativa d’aplicació dels Projecte.

• Anàlisi i verificació de les exigències bàsiques establertes (CTE)

• Anàlisi i verificació de les dades referents a la contractació de subministrament o 

serveis.

• Anàlisi  i  verificació  de  la  resta  d’elements  que  integren  la  Memòria  descriptiva: 

antecedents, i dades de l’entorn, ús característic de l’edifici i altres usos previstos, 

descripció general, resum característiques econòmiques, fitxes resum, etc.

Memòria constructiva  

• Anàlisi  i  verificació  de  cadascun  dels  sistemes  dels  que  es  composa  l’actuació 

projectada, en quant a Qualitat i idoneïtat de les solucions projectades d’acord amb 

les preexistències topogràfiques i geotècniques i a la seva durabilitat, absència de 
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patologies, facilitat i economia de manteniment, protecció del medi ambient i estalvi 

energètic,  requeriments  del  programa  funcional,  normes,  recomanacions, 

estàndards habituals, bibliografia etc.

• S’examinarà que es defineixen les solucions adoptades per a cada un dels sistemes 

constructius.  També  es  realitzarà  un  anàlisi  de  coherència  entre  els  diferents 

documents del Projecte (memòria, documentació gràfica i amidaments/pressupost).

• Anàlisi i verificació d’hipòtesis de càlcul utilitzades i dimensionats.

• Es verificarà numèricament si és necessari, els aspectes i elements significatius que 

siguin necessaris de cadascun dels sistemes que composen el Projecte: Sistema 

estructural, instal·lacions,  etc.

• En  quant  a  les  instal·lacions,  s’hauran  d’analitzar  i  verificar  els  esquemes  de 

cadascuna d’elles; així com estudiar els punts crítics d’aquestes.

Memòria d’Execució  

• Anàlisi i verificació de les indicacions sobre l’execució de l’obra projectada (en cas 

de que es realitzi les obres per fases, es comprovarà que es defineixin cada una 

d’aquestes). 

• Anàlisi de les activitats que puguin ser crítiques pel compliment dels terminis parcials 

i susceptibles de produir endarreriments totals.

• Anàlisi i Control de Qualitat  de les preexistències existents – galeries de serveis, 

instal·lacions, serveis públics etc. – i de la seva afectació al desenvolupament de les 

obres. Possible existència de servituds. 

• Verificació de la relació de serveis afectats realitzada pels autors del Projecte. Si es 

tracta d’actuacions amb usuaris,  anàlisi i verificació de les fases d’obra i mitjans 

proposats.

• Es comprovarà que el Projectista ha elaborat un Pla de Treballs d’obra indicatiu de 

la possible execució de les obres considerades en el Projecte i amb coherència i 

concordança amb l’Estudi de Seguretat i Salut.

• Es recomana que l’elaboració del Programa de Treballs es dugui a terme mitjançant 

l’aplicació informàtica per a la planificació i seguiment d’obres del sistema integrat 

TCQ2000 (versió en vigor). Si s'utilitza aquesta aplicació es constatarà l’adequada 

presentació del diagrama de Gantt (en format TCQ2000) correctament vinculat a la 

resta  d’informació  del  pressupost  segons  la  metodologia  TCQ2000  de  control 

econòmic i temporal.
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Compliment de la normativa vigent.  

• Es verificarà  la justificació  de les condicions  d’edificació  per  compliment  de la 

normativa urbanística i els paràmetres específics de les ordenances municipals 

que li siguin d’aplicació.

• En l’apartat  Compliment  de CTE i  Decret  d’Ecoeficiència,  es  verificarà  que  el 

Projecte compleix amb la normativa d’aplicació.

• Es  verificarà  la  justificació  de  que  les  solucions  proposades  en  el  Projecte 

compleixen amb els objectius dels requisits bàsics de CTE. A més es comprovarà 

l’existència i es verificarà la justificació de la de la normativa catalana d’aplicació 

(Decret per l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis,  Decret de 

Certificació energètica RD 47/2007 i altres).

Es verificarà la justificació dels paràmetres del Decret i Llei de promoció d’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

Anàlisi i verificació dels Annexes  

En l’apartat dels Annexes es comprovarà que hi són presents tots els annexes requerits i 

que aquests compleixen amb el que especifiquen els Plecs.

Annex Estudi de seguretat i salut  

Es comprovarà que l’Estudi de Seguretat i Salut contingui tots els documents i satisfaci tots 

els requisits previstos per l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 

d’octubre), per el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció. Es comprovarà que recull un anàlisi particularitzat per a l’obra projectada, i 

que el  seu Plec  de Prescripcions  i  Pressupost  han estat  incorporats  als  corresponents 

documents del Projecte.

Annex de Qualitat i Medi Ambient  

Es comprovarà que s'ha inclòs un annex de qualitat i medi ambienti que resulta adient a 

l’actuació projectada. Aquest annex es pot desenvolupar seguint les pautes que consten 
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en el plec de prescripcions de redacció de projectes d’Execució de GISA.

Annex ús i manteniment  

Es verificarà la definició que el Projectista faci de les instruccions d’ús i manteniment de 

l’edifici acabat segons el previst pel CTE i altra normativa que li sigui d’aplicació.

Si és el cas, es verificarà el Pla inicial de conservació i manteniment.

Documentació gràfica  

Anàlisi i verificació conforme la documentació gràfica definida és la suficient i necessària 

per a definir en la seva totalitat l’obra projectada  i garantir la seva execució de forma 

inequívoca.

Es verificarà i validarà l’ordenació i identificació dels plànols, l’índex i estructuració de la 

documentació gràfica.

En  particular,  es  realitzarà  l’anàlisi  i  verificació  de  la  definició  geomètrica  de  l’obra 

projectada i de la seva adaptabilitat al solar i als condicionants físics existents.

Igualment, es farà l’anàlisi i verificació del nivell de definició de cadascun dels sistemes 

definits  pel  Projecte,  contingut,  nivell  de  definició  i  coherència  amb  tots  els  altres 

documents del Projecte.

Es realitzarà un anàlisi de coherència entre els diferents documents del Projecte (memòria, 

documentació gràfica i amidaments / pressupost).

Plec de condicions   

Anàlisi i verificació de l’existència del document.

Pel Plec de prescripcions tècniques particulars, en primer lloc, caldrà l’anàlisi i Control de 

Qualitat  de les especificacions associades a cadascuna de les partides.  A més,  caldrà 
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comprovar si el Projectista prescriu inspeccions durant la fase d’obra i proves finals que 

verifiquin el compliment de les exigències bàsiques.

Es  verificarà  la  concordança  en  la  definició  del  Plec,  respecte  al  que  expressen  els 

Amidaments i el Pressupost.

Estat d’amidaments  

Anàlisi i verificació dels amidaments del Projecte, i de les justificacions, en el seu cas, de 

partides alçades. 

Es comprovaran els amidaments  de cadascun dels sistemes / capítols que composen el 

Projecte amb l’abast que permeti  detectar la seva  validació per cada sistema / capítol, 

manifestant si escau, les omissions i discrepàncies.

En particular  es comprovarà que figuren la totalitat  de les partides d’obra del Projecte, 

recollint tots els elements inclosos en els plànols. 

Pressupost  

En l’apartat Econòmic, es comprovarà que es realitza una valoració detallada de l’execució 

de l’obra per cada un dels sistemes que es defineixen. 

Es comprovarà que els Pressupostos són absolutament concordants amb els amidaments, 

Quadres de Preus i Plec de Condicions.

Quadre de preus  

Anàlisi de la idoneïtat de tots els preus ateses les característiques de l’obra. Pot ser útil 

consultar Banc de Preus de GISA-Edificació/ITEC vigent.

Verificació del resum final del pressupost per capítols amb el valor final de l’execució i de 

contracta. 
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Coherència documental i verificacions necessitats plantejades  

Amb independència dels anàlisi sectorials prescrits anteriorment, s’analitzaran les dades i 

documents del Projecte d’Execució (maqueta) conjuntament des del punt de vista de la 

seva coherència tècnica, econòmica i documental, així com el seu nivell de definició pel 

que  fa  a  les  obres  projectades  i  als  seus  requeriments:  desviament  d’instal·lacions, 

instal·lacions afectades, etc. En aquest apartat s’indicaran els aspectes insuficientment 

definits i els aspectes omesos. 

Es  verificarà  i  documentarà  que  es  compleixen  els  requisits  del  client  (document  de 

requeriments tècnics, programa de necessitats,  etc..), així com qualsevol variació de les 

condicions inicials de l’encàrrec o canvis sol·licitats.
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9. Normativa d’aplicació

Segons el Ministerio de Vivienda del govern espanyol, la normativa d’obligat compliment a 

data de Gener del 2010 és la següent:

• Reglaments i Instruccions

▪ Codi Tècnic de l’Edificació

▪ RITE 98. Reglamento de instal·lacions tèrmiques en los edificis i les seves 

instruccions tècniques complementaries ITE.

▪ EHE. Instrucció de formigó estructural.

▪ EFHE.  Instrucció pel  projecte  i  l’execució  de  forjats  unidireccionals  de 

formigó estructural realitzats amb elements prefabricats.

▪ NCSE-02. Norma de Construcció Sismorresistent part general i Edificació.

• Instruccions i Plecs de Recepció

▪ RC-03. Instrucció per la recepció de ciments. 

▪ RCA-92. Instrucció per la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls. 

▪ RB-90. Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de 

formigó en las obres de construcció. 

▪ RL-88. Plec general per a la recepció dels maons ceràmics en les obres de 

construcció. 

▪ RY-85. Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles.

Es pot consultar  un llistat  de normativa molt  més extens i detallat  a l'Annex A d'aquest 

projecte.
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Pressupost

Forma de pagament:  transferència 
bancaria
data de la emissió: 01/02/2010
validesa de la oferta: 60 dies

Client / Peticionari

Direcció d'enviament:

ETSEIB.  Escola  Tècnica  Superior  d'Enginyeria 
Industrial  de  Barcelona.  Universitat  Politècnica  de 
Catalunya.

Av. Diagonal 647, 08028, Barcelona

ETSEIB.  Escola  Tècnica  Superior 
d'Enginyeria  Industrial  de 
Barcelona.  Universitat  Politècnica 
de Catalunya.

Av. Diagonal 647, 08028, Barcelona

- I.V.A. No inclòs.

- S'aplicarà l'I.V.A. Legalment vigent en cada moment

Treball  encarregat:  Elaboració  d'una  guia  d'autocontrol  per  a  redactors  de  projectes 

d'edificació.

CONCEPTE TEMPS PREU UNITARI PREU TOTAL
Hores tècnic senior 200 h 50 €/h 7.500,00 €
Hores tècnic junior 250 h 25 €/h 5.000,00 €
Hores administratiu 50 h 15 €/h 750,00 €
Material i altres - - 100,00 €

PREU TOTAL (sense IVA) 13.350,00 €
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Conclusions

Amb aquest projecte, s'ha intentat crear un document que pugui servir d'ajut a projectistes 

d'obres d'edificació. Pot ser interessant també per realitzar consultes sobre temes concrets 

d'una forma ràpida i senzilla. 

També pot ser d'utilitat l'extens recull de normativa que es pot trobar tant en el capítol 9, 

com en l'annex A.
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