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INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control
dels materials, equips i productes que estableix el CTE .
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i
sistemes constructius de l’edificació en general.
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i
sistemes que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable
d’acord amb les corresponents Directives Europees.
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per
l’Administració.
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis,
les certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres,
les certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres
avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.
També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE.
Els articles que marquen les directrius són els següents:
Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la
Edificación” (CTE).
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de
disposicions i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control
de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també,
als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del
seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes
de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin
d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i
s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de
construcció a través del marcat CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin
incidència en els següents requisits essencials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d’incendi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d’utilització.
Protecció en front del soroll.
Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d’un producte de construcció indica:
Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades
amb els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies
DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).
Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent
Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus
1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al
producte pel fabricant i/o per un organisme notificat).
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan
afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions
establertes en el Reial Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els
següents passos:
Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el
BOE la norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que
la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la
corresponent norma nacional hagi expirat.
La existència del marcat CE pròpiament dit.
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La existència de la documentació addicional que procedeixi.
1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per
últim, en “Productes de construcció”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció
de la publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció,
agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:
La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma
nacional corresponent (FAV).
La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent
o la de la nova redacció sorgida.
El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un
mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la
norma EN o Guia DITE corresponent (SEC).
La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).
2. El marcat CE
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació
complementària.
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
1. En el producte pròpiament dit.
2. En una etiqueta adherida al mateix.
3. En el seu envàs o embalatge.
4. En la documentació comercial que s’adjunta.
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de
tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de
les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes)
entre les que s’inclouen:
El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
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El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
L’adreça del fabricant.
El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números
de totes elles).
La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se
en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte
en las inscripcions complementàries)
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra,
color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades
anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD
(no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits
legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta
característica.
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE
i la avaluació de conformitat associada.
3. La documentació addicional
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li
siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar
clarament les directives que li han estat aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot
consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits:
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Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els
productes sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat.
Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels
productes amb sistema d’avaluació 3.
Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme
d’inspecció notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.
Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat,
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no
eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la
normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa.
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PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE”
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNEEN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de
coexistència).
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:
1. Productes nacionals.
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea.
3. Productes extracomunitaris.
1. Productes nacionals
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:
a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i
Tecnologia.
b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva
observància.
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació
aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi.
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que
es defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.
2. Productes que provenen d’un país comunitari
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions
espanyoles vigents si:
Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a
Espanya.
Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un
organisme autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat
comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de
la Construcció.
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE.
No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al
procediment descrit en el punt 1.
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3. Productes que provenen de un país extracomunitari
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i
utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les
especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment
analitzat en el punt 1.
Documents acreditatius
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més
notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions
tècniques del producte en qüestió.
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes
específiques de cada producte.
Marca / Certificat de conformitat a Norma:
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa
Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es)
determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació.
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua
mitjançant un procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen
assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de
Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA,
LGAI...)
- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca
tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.
Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser
acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el
comportament favorable del producte per la utilització prevista en front als requisits
essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les de posada
en obra i conservació.
- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les
característiques tècniques del producte.
- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de
Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas
anterior, comprovar la data de validesa del DIT.
Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)
- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de
tipus) emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i
publicat en el BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les
especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les disposicions
corresponents.
- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat,
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR
equival al CCRR.
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Autoritzacions d’ús dels forjats:
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals
de formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats
de formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements
resistents per a pisos i cobertes per la edificació.
- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el
BOE.
- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per
terminis iguals a sol·licitud del peticionari.
Segell INCE
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la
Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació
de les especificacions tècniques exigibles.
- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte
compleix les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE
relatives a la matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així
com la qualitat estadística de la producció.
- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals,
tantes vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús
del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu
cas, van servir per a la seva concessió.
Segell INCE / Marca AENOR
- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells
productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de
Norma UNE.
- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC
d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix
contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).
- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca /
Certificat de conformitat a Norma.
Certificats d’assaig
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una
mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest
document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja
que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la
seva admissió.
- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que
aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent
acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta
acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin
siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de
laboratoris acreditats.
- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació
oficial del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del
tècnic, recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees
d’acreditació que elabora i comprova ENAC
- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de
comprovar que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig
aportat són les exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu
compliment.
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-

Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador
assegurant que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.

Certificat del fabricant
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una
sèrie d’especificacions tècniques.
- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels
descrits en l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades
recomanacions.
- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a
efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.
Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per
organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si
mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries.
- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment
(regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de
conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS
per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per
revestiment d’alumini.
- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques
com, per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
Informació suplementària
La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB:
www.enac.es.
Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents,
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web:
www.ietcc.csic.es/apoio.html
Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en
www.miviv.es, en “Normativa”.
La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se
en les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
1. CIMENTS
Instrucció per la recepció de ciments (RC-03)
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del
marcat «CE» pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats
introduïdes durant el termini de vigència de la mateixa.
Fase de recepció de materials de construcció
Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge
Article 11. Control de recepció
Ciments comuns
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució
d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments especials
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació
(UNE-EN 14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4),
aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. GUIXOS I ESCAIOLES
Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció (RY-85)
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepció de materials de construcció
Article 5. Envàs i identificació
Article 6. Control i recepció

3. MAONS CERÀMICS
Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de
construcció (RL-88)
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepció de materials de construcció
Article 5. Subministrament i identificació
Article 6. Control i recepció
Article 7. Mètodes d’assaig

4. BLOCS DE FORMIGÓ
Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en
les obres de construcció (RB-90)
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990).
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Fase de Recepció de materials de construcció
Articulo 5. Subministrament i identificació
Article 6. Recepció

5. XARXA DE SANEJAMENT
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de
retenció per a instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12050), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres
d’inspecció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 588-2), aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge
(de cautxú vulcanitzat, d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat).
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada
per Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per
Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 11/07/2003).
Potes per a pous de registre encastats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13101), aprovada per
Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per
Resolució de 10 d’octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb
fibra d’acer
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i
formigó amb fibres d’acer.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50
habitants equivalents. Foses sèptiques.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12566-1), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
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Escales fixes per a Pous de registre.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14396), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES
Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials
aïllants o a vegades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres,
fonamentacions i estructures de construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Ancoratges metàl·lics per a formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4.
Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5.
Recolzaments estructurals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer
de 2005 (BOE 19/02/2005).
Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7.
Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4.
Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6.
Additius per a formigons i pastes
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005).
Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2
Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat.
UNE-EN 934-4

Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de
magnesi
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Àrids per a formigons, morters i lletades
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14
de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
Àrids per a formigó. UNE-EN 12620.
Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1.
Àrids per a morters. UNE-EN 13139.
Bigues i pilars compostos a base de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Kits de posttensat compost a base de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE EN 523), aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7. RAM DE PALETA
Cales per a la construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Pannells de guix
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE
01712/2005).
Pannells de guix. UNE-EN 12859.
Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860.
Xemeneies
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13502), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE
16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502.
Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457.
Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446
Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857
Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858
Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1.
Llindes. UNE-EN 845-2.
Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3.
Especificacions per a morters de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1.
Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2.

8. AILLAMENTS TÈRMICS
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació
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Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12
de juny de 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005
(BOE19/02/2005).
Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162
Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163
Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164
Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165
Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166
Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167
Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168
Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170
Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171
Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament
tèrmic exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

9. IMPERMEABILITZACIONS
Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades
mecànicament
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

10. REVESTIMIENTS
Materials de pedra natural per a ús com paviment
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Rajoles. UNE-EN 1341
Llambordí. UNE-EN 1342
Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343
Llambordins d’argila cuita
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesius per a rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per
Resolució de 16 de gener (BOE 06/02/2003).
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Llambordins de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per
Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
Rajoles prefabricades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per
Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Sostres penjats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2004 (BOE 19/02/2004).
Rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004).

11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA
Dispositius per a sortides d’emergència
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002).
Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de
socors. UNE-EN 179
Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal.
UNE-EN 1125
Ferramentes per a la edificació
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i
ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154.
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN
1155.
Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158.
Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935.
Panys i pestells. UNE -EN 12209.
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemes d’envidrament segellant estructural
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26
de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vidre. Guia DITE nº 002-1
Alumini. Guia DITE nº 002-2
Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3
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Portes industrials, comercials, de garatge i portons
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13241-1) aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Tendals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Façanes lleugeres
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

12. PREFABRICATS
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE
19/02/2005)
Elements per a tanques. UNE-EN 12839.
Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843.
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escales prefabricades (kits)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)

(UNE-EN 1340), aprovada per

13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge
(de cautxú vulcanitzat, de elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada
per Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositius antiinundació en edificis
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Aigüera de cuina
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per
Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES
Columnes i bàculs d’enllumenat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE
16/07/2004)
Acer. UNE-EN 40- 5.
Alumini. UNE-EN 40-6
Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7

15. INSTAL·LACIONS DE GAS
Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i
fluids hidrocarbonats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemes de detecció de fuites
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)

(UNE-EN 682) aprovada per

16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ
Sistemes de control de fums i calor
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004)
Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2.
Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3.
Pannells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura
inferior a 120ºC
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14037-1) aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadors i convectors
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)

(UNE-EN 442-1) aprovada per

17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues.
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1
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Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció
mitjançant agents gasosos
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004
(BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005(BOE 01/12/2005).
Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de
CO2. UNE-EN 12094-5.
Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6
Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13
Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-120943.
Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9.
Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11.
Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de
Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14
d’abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de
febrer de 2005(BOE 19/02/2005).
Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1
Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN
12259-2
Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3
Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4
Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux
d’aigua. UNE-EN-12259-5
Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 14 d’abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).
Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3.
Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4.
Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5.
Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa,
llum tramesa o per ionització. UNE-EN-54-7.
Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12.
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ELEMENTS COSTRUCTIUS
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT
Instrucció de Formigó Estructural (EHE)
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de projecte
Article 4. Documents del Projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
Article 1.1. Certificació i distintius
Article 81. Control dels Components del formigó
Article 82. Control de la qualitat del formigó
Article 83. Control de la consistència del formigó
Article 84. Control de la resistència del formigó
Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó
Article 86. Assaigs previs del formigó
Article 87. Assaigs característics del formigó
Article 88. Assaigs de Control del formigó
Article 90. Control de la qualitat de l’acer
Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures
posttesades.
Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat
Article 93. Control dels equips de tesat
Article 94. Control dels productes de injecció
Fase d’execució d’elements constructius
Article 95. Control de la execució
Article 97. Control del tesat de les armadures actives
Article 98. Control d’execució de la injecció
Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura
Fase de Recepció d’elements constructius
Article 4.9. Documentació final de l’obra

2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT
Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural
realitzats amb elements prefabricats. (EFHE)
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002)
Fase de projecte
Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució
Fase de Recepció de materials de construcció
Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús)
Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat
Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra
Fase d’execució d’elements constructius
CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats
CAPÍTOL VI. Execució
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Article 36. Control de l’ execució
Fase de Recepció d’elements constructius
Article 3.2. Documentació final de l’obra

3. ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad
Estructural-Acero”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes
Fase de Recepció de materials de construcció
Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques
Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció
Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats
Article 2.2.5. Assaigs de Recepció
Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades
Article 2.3.5. Assaigs de Recepció
Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides
Article 2.4.7. Subministrament i Recepció
Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides
Article 2.5.12. Subministrament i Recepció
Fase d’execució d’elements constructius
Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució
Article 5.1. Unions reblonades i cargolades
Article 5.2. Unions soldades
Article 5.3. Execució en taller
Article 5.4. Muntatge en obra
Article 5.5. Toleràncies
Article 5.6 Protecció

4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes
Fase de Recepció de materials de construcció
Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants
Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants
Fase d’execució d’elements constructius
Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres
Capítol 4. Execució de les cobertes
Article 5.2. Control de la execució
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Fase de Recepció d’elements constructius
Article 5.2. Control de la execució

5. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad
Estructural-Fábrica”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes
Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres
Article 4.1. Dades del projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants
Capítol II. Maons
Capítol III. Morters
Article 6.1. Recepció de materials
Fase d’execució d’elements constructius
Capítol III. Morters
Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs
Article 4.5. Forjats
Article 4.6. Recolzaments
Article 4.7. Estabilitat del conjunt
Article 4.8. Junts de dilatació
Article 4.9. Fonamentació
Article 6.2. Execució de morters
Article 6.3. Execució de murs
Article 6.4. Toleràncies en la execució
Article 6.5. Proteccions durant la execució
Article 6.6. Traves durant la construcció
Article 6.7. Rases
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6. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
Introducció
Fase de Recepció de materials de construcció
Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials
(veure REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova 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).
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova 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.

7. AÏLLAMENT TÈRMIC
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica.
Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul.
Fase de Recepció de materials de construcció
4 Productes de construcció
Apèndix C Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius
5 Construcció
Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.

8. AÏLLAMENT ACÚSTIC
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios»
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de projecte
Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
Article 21. Control de la Recepció de materials
Annex 4. Condicions dels materials
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-

4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials
4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants
acústics
4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives
4.4. Presentació, mesures i toleràncies
4.5. Garantia de les característiques
4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials
4.7. Laboratoris d’assaig

Fase de execució d’elements constructius
Article 22. Control de la execució

9. INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93)
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de Recepció d’equips i materials
Article 2
Article 3
Article 9
Fase de execució de les instal·lacions
Article 10
Fase de Recepció de les instal·lacions
Article 18

INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial
Decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de projecte
Article 5. Projectes d’edificació de nova planta
Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
ITE 07 - DOCUMENTACIÓ
- ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMES
- APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte
Fase de Recepció d’equips i materials
ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS
- ITE 04.1 GENERALITATS
- ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS
- ITE 04.3 VÁLVULES
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS
- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS
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-

ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS
ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE
ITE 04.9 CALDERES
ITE 04.10 CREMADORS
ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET
ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL
ITE 04.13 EMISORS DE CALOR

Fase de execució de les instal·lacions
Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
ITE 05 - MONTATGE
- ITE 05.1 GENERALITATS
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS
Fase de Recepció de les instal·lacions
Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ
- ITE 06.1 GENERALITATS
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ
- ITE 06.4 PROBES
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ
- APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002)
Fase de projecte
ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions
- Projecte
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD)
Fase de Recepció de equips i materials
Article 6. Equips i materials
ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió
ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió
Fase de Recepció de les instal·lacions
Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions
ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions
ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions

INSTAL·LACIONS DE GAS
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o
comercials (RIG)
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de projecte
Article 4. Normes.
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Fase de Recepció d’equips i materials
Article 4. Normes.
Fase de execució de les instal·lacions
Article 4. Normes.
Fase de Recepció de les instal·lacions
Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions.
Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació.
Article 14. Instal·lació, connexió i Posada en marxa dels aparells a gas.
ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora
ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei
ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i Posada en marxa de aparells a gas
Instrucció sobre documentació i Posada en servei de les instal·lacions receptores de
Gasos Combustibles
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
Fase de projecte
ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions
receptores de gasos combustibles
2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució
Fase de Recepció de les instal·lacions
3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen projecte.
4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per la seva
execució.

INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA
Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de Recepció d’equips i materials
6.3 Homologació
Fase de Recepció de les instal·lacions
6.1 Inspeccions
6.2 Prova de les instal·lacions
Fase de projecte
Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte
específic.
Fase de Recepció d’equips i materials
Article 2. Materials emprats en canonades
INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ
Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per
l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat
d’instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions (RICT).
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003)
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Fase de projecte
Article 8. Projecte tècnic
Fase de Recepció d’equips i materials
Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions
Fase de execució de les instal·lacions
Article 9. Execució del projecte tècnic
Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de
telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació en el interior dels
edificis i la activitat de instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003)
Fase de projecte
Article 2. Projecte tècnic
Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic
Arquitectònic i el d’Infrastructura Comú de Telecomunicacions
Fase de execució de les instal·lacions
Article 3. Execució del projecte tècnic
INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
95/16/CE, sobre ascensors
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997)
Fase de Recepció d’equips i materials
Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat
Fase de execució de les instal·lacions
Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat
Fase de Recepció de les instal·lacions
ANNEX VI. Control final

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
Article 3. Condicions de disseny.
Apèndix C Normes de referència.
Fase de Recepció de materials de construcció
Article 6. Productes de construcció
Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius
Article 5 Construcció i proves
Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.
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