
Data: 23/05/2020 Pàgina: 1 / 4

Guia docent
210172 - NCE - Normes i  Control de l'Edificació

Última modificació: 29/05/2015
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

Titulació: GRAU EN ARQUITECTURA (Pla 2010). (Assignatura optativa).
ARQUITECTURA (Pla 1994). (Assignatura optativa).
GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 2.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: CARLOS PEREZ LAMAS

Altres:

REQUISITS

Haver superat Projectes III i IV.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EAB1. Aptitud per aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T).
ET18. Coneixement dels procediments administratius i de gestió i tramitació professional.
EP1. Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques (T).
EP13. Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques (T).
EP26.  Coneixement  de  la  reglamentació  civil,  administrativa,  urbanística,  de  l'edificació  i  de  la  indústria  relativa  a  l'exercici
professional.
EP4. Capacitat per la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T).

Transversals:
CT1. Emprenedoria i innovació: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que marquen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.
CT2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per relacionar el  benestar amb la globalització i  la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
CT4. Comunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de
l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
CT5. Treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que
tinguin en compte els recursos disponibles.
CT6. Ús solvent dels recursos de la informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de
l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultat d'aquesta gestió.
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Bàsiques:
CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que derivi de l'educació secundària
general, i normalment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que
impliquen coneixements procedents de l¿avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les
competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per
emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un
grau alt d'autonomia.

METODOLOGIES DOCENTS

ACTIVITATS PRESENCIALS Hores/setmana
Classe expositiva participativa 0,5
Aprenentatge cooperatiu 0,3
Aprenentatge basat en projectes 1,2

ACTIVITATS NO PRESENCIALS Hores/semestre
Treball autònom 35

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Entendre la regulació normativa dels principals aspectes determinants dels edificis: forma, ús i qualitat (habitabilitat, accessibilitat).

Saber aplicar en els projectes d'edificació les normes i els paràmetres reguladors.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 27,5 44.00

Hores aprenentatge autònom 35,0 56.00

Dedicació total: 62.5 h
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CONTINGUTS

Normes i control de l'edificació

Descripció:
1. Normes reguladores de l'edificació: classificació per matèries, àmbit i jerarquia.

2. Ordenació urbana i qualificació del sòl: estructura de les normes urbanístiques.

3. Formes d'ordenació de l'edificació. Regulació del volum dels edificis: paràmetres físics i normes d'aplicació.

4. Regulació dels usos de l'edificació. Normes d'habitabilitat: habitatges. Control administratiu: fitxes resum, certificat d'obra i
cèdula d'habitabilitat.

5. Condicions d'accessibilitat: supressió de barreres arquitectòniques i urbanístiques.

Dedicació: 62 h
Grup gran/Teoria: 27h 30m
Aprenentatge autònom: 35h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació Avaluació
continuada final
Treballs i exercicis en grup 25% 0%
Avaluació de projectes 75% 100%

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

S'avaluen dos o tres exercicis a mode de projectes d'edificació simplificats, incloent la memòria descriptiva i justificativa corresponent.
La puntuació dels exercicis es pondera per la participació activa de l'estudiant i el factor d'assistències/sessions presencials.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Àrea Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis. Normativa urbanística metropolitana: normes urbanístiques del Pla
General  Metropolità  [en línia].  Reed.  act..  Barcelona:  Mancomunitat  de  Municipis  de  l'Àrea  Metropolitana de Barcelona,  2004
[Consulta: 08/07/2013]. Disponible a: http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/normes.htm.

Complementària:
- Esteban i  Noguera, Juli.  Elementos de ordenación urbana [en línia]. Barcelona: Edicions UPC, 2001 [Consulta: 08/09/2014].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36531. ISBN 8483015129.
-  Codi  d'accessibilitat  de  Catalunya.  2a  ed..  Barcelona:  Associació/Col·legi  d'Enginyers  Industrials  de  Catalunya,  1999.  ISBN
84-88167-59-8.
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RECURSOS

Enllaç web:
-  Dec re t  141/2012 ,  de  30  d 'oc tubre ,  pe l  qua l  es  regu len  l es  cond i c i ons  m ín imes  d 'hab i tab i l i t a t .
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Normativa%20i%20documentacio/Documentacio/Habitatge_millora%20urba
na/Habitatge/publicacions2/22%20Decret%20141_2012/decret141_imp.pdf
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de
s u p r e s s i ó  d e  b a r r e r e s  a r q u i t e c t ò n i q u e s ,  i  d ' a p r o v a c i ó  d e l  C o d i  d ' a c c e s s i b i l i t a t .
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst
=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=versionState%3D02%26action%3
Dfitxa%26documentId%3D111610
- Real Decreto 173/2010. Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA) del Código Técnico de Edificación
. http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7996B6B2-1E31-43FF-A992-AF1CACBA6E5E/95698/RD1732010.pdf
- Fitxes de condicions d'habitabilitat d'habitages de nova construcció i d'habitatges usats
. http://www.coac.net/oct/documentacio/fitxes_aplic/habitabilitat.html
- Models de certificats de final d'obra i d'habitabilitat
.
http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Serveis%20i%20tramits/Impresos%20i%20formularis/Cedules%20dhabitabilitat/605
_Certificat_final_obra_habitabilitat.doc


