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DG Dades generals
1. Identificació i agents del projecte
Projecte:

Projecte Bàsic i d'Execució per a l’ampliació del refugi Sant Jordi

Tipus d’intervenció:

Ampliació de refugi existent

Emplaçament:

Coordenades UTM; X: 401483, Y: 4683117

Municipi:

08694, Guardiola de Berguedà, Berguedà (Barcelona)

Promotor:

Nom: FEEC, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
NIF/CIF: G-58134081
Adreça: Rambla, 41, Pral., 08002 Barcelona (Bcn)
Telèfon: 93 4120777

Arquitecte:

Nom: Antoni Fontdevila Santamaria
Nº col·legiat: 49388-0
CIF: 39364639-R
Adreça: C/ Santiago Rossinyol, 14, 08680 Gironella (Barcelona)
Telèfon: 93.825.08.61, 609.722.702

2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics

Estudi de seguretat i salut:

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Estudi d’impacte i integració
paisatgística:

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Antoni Fontdevila Santamaria,
arquitecte col.: 49388/0
Gironella, Gener de 2016
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MD 1. Objecte del projecte
L’objecte del present projecte és la definició de tots els elements de disseny, constructius i normatius per a l’ampliació del
refugi Sant Jordi de Guardiola de Berguedà.
MD 2. Antecedents
MD 2.1 Requisits normatius
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Plà d’Ordenació Urbanística Municipal de Guardiola de
Berguedà.
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació
d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.
MD 2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic
L’emplaçament es troba dins el terme municipal de Guardiola de Berguedà, però en zona forestal, ben allunyada de
qualsevol nucli urbà. L’entorn és generalment irregular, amb desnivells importants i massa boscosa densa. Tot i això la
parcel·la on se situa el refugi té un desnivell bastant lleuger i vegetació moderada.

Vista general del refugi i el seu entorn

El refugi no té cap obstacle al voltant i presenta fronts de façana de 8,5m a N i S i de 10,6m a E i O, sota una coberta a
dues aigües. La imatge exterior de façana presenta tres franges amb materials clarament diferenciats: la planta baixa, de
pedra vermella i gris. La planta primera té un revestiment de fusta, tintada i vernissada. Entre les dues plantes hi ha una
franja pintada de color blanc que coincideix amb la posició del forjat.
Degut a la situació allunyada de nucli urbà, el refugi no disposa de connexió a les xarxes públiques d’aigua i electricitat. Per
això disposa de sistemes renovables de generació d’electricitat i d’un dipòsit d’acumulació d’aigua.
No existeixen límits en quant a volums propers.

MD 2.3 Promotor
El promotor de l'actuació, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb seu a Rambla 41, Pral., 08002
Barcelona.

4 / 20

Antoni Fontdevila Santamaria, arquitecte col.: 49388/0

MD_MEMÒRIA DESCRIPTIVA
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ. AMPLIACIÓ DEL REFUGI SANT JORDI. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BARCELONA)

MD 3. Descripció del projecte
MD 3.1 Descripció general
El projecte es va gestar en base a dues premisses:
1.

2.

Ampliar el refugi existent per augmentar la capacitat dels espais interiors i millorar-ne el funcionament però
aconseguint que el nou volum estableixi una relació clara i ordenada amb l’edificació prèvia i mantingui un perfil
baix en relació a l’entorn.
Definir una volumetria respectuosa amb el medi ambient, de baixa demanda energètica i on s’utilitzin processos
constructius basats en la construcció en sec i en la prefabricació.

Davant la diversitat d’usos, la elevada superfície del programa i per evitar una actuació massa aparatosa, l’ampliació del
refugi es resol amb dos volums. D’aquesta manera es manté el perfil baix necessari per integrar-se en l’entorn i alhora es
resol de manera òptima la funcionalitat del refugi. La proposta utilitza un únic llenguatge pels dos volums, amb coberta
inclinada i façanes de xapa metàl·lica, aconseguint així una millor relació entre les noves peces proposades i el volum
existent.
Per una banda s’actua ampliant l’entrada, amb un volum d’escala molt continguda. Aquesta primera peça queda davant de
la façana sud i dóna una imatge renovada al refugi sense que suposi un element agressiu, ja que tot i el seu llenguatge
modern i net respon a l’austeritat del conjunt. El nou accés es produeix a través d’una terrassa, amb condicions òptimes
d’assolellament.
El segon cos es concep com un ala de l’edifici existent. Pels espais que ha de contenir té una dimensió important i
qualsevol llenguatge diferent generaria una actuació descontrolada. D’aquesta manera es genera un altre volum de coberta
inclinada, d’una sola planta, façana revestida de xapa metàl·lica i obertures amb el mateix format del primer volum. Aquesta
nova peça conté l’ampliació del menjador-estar, una estança per als guardes del refugi amb bany, i un petit magatzem
annexat a la cuina.
El tercer element, i la peça clau per entendre la proposta com a unitària, és la terrassa. Col·locada entre els dos elements,
actua com a nexe d’unió, tan visual com físic, entre els dos.
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En el procés de concepció de l’ampliació s’han tingut molt en compte els aspectes mediambientals i d’eficiència energètica,
així s’ha aconseguit una demanda energètica molt baixa a més d’un alt nivell de confort tèrmic.
El sistema constructiu emprat permet aconseguir espais amb molt bones prestacions tèrmiques. Els volums estan
concebuts com caixes de fusta, lleugerament elevades i embolcallades en la seva totalitat per l’aïllament, així doncs, no
tenim pràcticament ponts tèrmics i aconseguim un grau d’isolació molt elevat que comportarà un estalvi en la despesa
energètica.
La situació particular de l’actuació, allunyada de nucli urbà i en terreny forestal, requereix un alt grau de prefabricació en els
elements per agilitzar i facilitar la posada en obra, encara més tenint en compte que el transport s’ha d’efectuar amb
helicòpter. Per això tots els elements previstos en el disseny, des de l’estructura de fusta fins als panells d’acabat, responen
a aquests criteris de construcció en sec; són peces que es realitzaran a taller i posteriorment es transportaran a l’obra.
L’actuació es limita a una parcel.la de 12x15m que corresponen a la cessió que la propietat del terreny te realitzada al
promotor de les obres d’ampliació.

MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística
Planejament:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Guardiola de Berguedà

Zonificació:

Espais d’alt valor natural (clau 25). Parc natural del Cadí-Moixeró, clau 25a

Clau 25 (Article 198 de les NORMES URBANÍSTIQUES del POUM de GUARDIOLA DE BERGUEDÀ:
L’ampliació d’edificacions destinades a usos que poden ser admesos en sòl no urbanitzable. Aquestes ampliacions hauran
de justificar–se en funció de les necessitats de l’ús a què està destinada l’edificació existent i no excediran del 20% del
sostre i del volum. En cas que s’haguessin de realitzar ampliacions de major grandària, es podrien executar sempre que
compleixin amb les exigències de l’article 47 del TRLUC en els apartats 5,6,7 i 8 per tal de no afectar els valors que motiven
la protecció especial d’aquest sòl.
L’ampliació que es projecte excedeix el 20% del sostre de l’edificació existent per tant ha de complir amb les exigències de
l’Article 47 del TRLUC.

Article 47 i 48 del TRLUC
L’ampliació del refugi de muntanya complirà amb les exigències de l’article 47 i 48 del TRLUC entenen que un refugi de
muntanya és un equipament d’interès públic i que l’actuació s’ajusta al planejament urbanístic i sectorial.
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació
d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui
d’aplicació.
MD 3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies
A continuació es fa una descripció de les principals característiques dels diferents usos que es donen en aquest edifici.
MD 3.3.1 Refugi de muntanya
El programa funcional del refugi es desenvolupa en dues plantes:
En planta baixa hi trobem l’accés, a través d’un cancell, una sala de menjador i estar, una cuina, una cambra higiènica, una
estança per als guardes amb bany, i un magatzem de suport al costat de la cuina.
A la planta primera hi ha tres habitacions amb lliteres, una cambra higiènica i un segon magatzem.
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MD 3.3.2 Relació de superfícies
3.3.2.1. Estat actual.
Superfícies Útils i Construïdes per Planta :
Sup. útils m2
Planta Baixa
Entrada

8.15

Cambra Higiènica 1

6.15

Menjador 1

29.35

Cuina

14.15

Magatzem 1

8.45

Escala

3.80

Planta primera
Distribuïdor

5.05

Habitació 1

34.20

Habitació 2

13.60

Habitació 3

8.45

Cambra Higiènica

4.80

Superfície total útil

Total Sup. útil m2

Total Sup. Construïda m2

70.05

91.15

66.10

91.15

139.90 m2

Superfície total construïda

180.20 m2
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3.3.2.2. Projecte.
Superfícies Útils i Construïdes per Planta:
Sup. útils m2
Planta Baixa
Entrada 1

5.05

Cambra Higiènica 1

8.70

Menjador 1

29.10

Cuina

13.60

Magatzem 1

8.45

Escala

3.80

Planta Baixa - Ampliació
Cancell entrada

8.10

Menjador 2

21.85

Estança Guardes

15.35

Cambra Higiènica 2

1.50

Magatzem 2

8.54

Planta primera
Distribuïdor

Total Sup. útil m2

Total Sup. Construïda m2

68.70

91.15

55.34

65.85

65.55

91.15

5.05

Habitació 1

33.85

Habitació 2

13.40

Habitació 3

8.45

Cambra Higiènica 3

4.80

Superfície total útil

189.59 m2

Superfície total construïda

248.15 m2

Resum de superfícies Construïdes totals:

Planta baixa

157.00 m2

Planta primera

91.15 m2

Total Superfície Construïda

248.15 m2

Superfícies Construïdes segons afectació:

Estat Actual

182.30 m2

Ampliació

65.85 m2

Total Superfície Construïda

248.15 m2
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MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències
bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa
d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
- Funcionalitat

Utilització: Condicions d’habitabilitat
Accessibilitat

- Seguretat

Estructural
En cas d'incendi
d’Utilització

- Habitabilitat

Salubritat
Protecció contra el soroll
Estalvi d’energia
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de
l’edifici.

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions
de les solucions.

MD 4.1 Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici d’habitatges (D.141/2012). Prestacions
Al tractar-se d’una ampliació en un refugi de muntanya, aquesta queda exclòsa del compliment de la normativa especifica
d’habitabilitat en edificis d’habitatges.
MD 4.2 Accessibilitat (D.135/1995, CTE DB SUA: SUA-9). Prestacions
Al tractar-se d’una intervenció en un edifici no accessible mitjançant vehicle i amb accés impracticable per a persones amb
mobilitat reduïda, queda exempt del compliment de les condicions d’accessibilitat exigides.

MD 4.3 Seguretat Estructural
MD 4.3.1 Sustentació de l’edifici: característiques del terreny
En el solar a edificar trobem el refugi existent, construït l’any 1961. El projecte consisteix en una ampliació d’aquest.
En els treballs previs es preveu l’enderroc parcial d’aquesta construcció existent. Concretament les zones que es veuen
afectades són les següents:
- Enderroc del volum d’accés de la façana sud.
- Ampliació d’obertures puntuals en la façana oest i nord
- Enderroc d’algunes de les divisòries inetriors existents
No es preveu l’existència d’elements enterrats més enllà del fonaments de l’edificació existent i d’un diposit d’acumulació
d’aigua.
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de l’emplaçament hi hagi
problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats,
modificacions prèvies de la topografia, etc.
o

Acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab / g = 0,04

o

Classificació sísmica del terreny: coeficient sísmic C = 1,6

o

Terreny no agressiu al formigó armat segons l’EHE (taula 8.2.3 b)
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MD 4.3.2 Sistema estructural: bases de càlcul i accions
MD4.3.2.1 Càlculs
Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentació i contenció es
satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a la MC “Fonamentació i contenció de terres”
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE.
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques SE1: Resistència
i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres
establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació:
o

DB SE Seguretat estructural

o

DB SE-AE Accions a l’edificació

o

DB SE-C Fonaments

o

DB SE-M Fusta

o

DB SE-A Acer

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural.
Pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismo-resistent.
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres establerts a:
o

DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la MD, Seguretat en cas
d’incendi, d’aquesta memòria.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen en aquest apartat.
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la quantificació i justificació de
les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats de la MC “Sistema estructural”
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel mètode dels
Estats Límit:
o

Estats Límit Últims

o

Estat Límit de Servei

o

Estat Límit de Durabilitat

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades geomètriques
(tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de les
accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són:
o

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura

o

Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de l’estructura

o

Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades en aquest
apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació.
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats a la memòria
constructiva MC.
- per situacions persistents o transitòries,
j 1

G, j

Gk , j

Q,1

Qk ,1

i 1

Q,i

0,i

Qk ,i

G

: coeficient parcial d’una acció
permanent
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- per situacions extraordinàries,
j 1

G, j

Gk , j

Ad

Q,1

1,1

Qk ,1

i 1

Q,i

2,i

Qk ,i

: coeficient parcial per a una acció
variable
Gk: valor característic d’una acció
permanent
Qk: valor característic d’una acció
variable simple
Ad: valor de càlcul d’una acció
accidental
0,1,2 : coeficients de simultaneïtat
Q

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents:
Coeficients de simultaneïtat

Categoria

0

1

2

Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones residencials

A

0,7

0,5

0,3

Zones comercials

D

0,7

0,7

0,6

Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers
(pes total < 30 kN)

E

0,7

0,7

0,6

Cobertes transitables

F

0,7

0,5

0,6

Cobertes accessibles només per a conservació

G

0

0

0

Alçada (1565 msnm)

0,3

0,5

0,2

Vent

0,6

0,5

0

Accions variables del terreny

0,7

0,7

0,7

Neu

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE, 50 anys, i s’han seguit les
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats.
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de l’estructura
principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment
i el pla de manteniment.
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MD. 4.3.2.2 Accions
Càrregues permanents (G)
- Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements Constructius, o de catàlegs
comercials, tenint en compte la configuració de les diferents solucions)
Materials:

kN/m3

Formigó armat

25,00

Formigó en massa

23,00

Morter de ciment

19,00

Acer estructural

78,50

Fusta de pi classe C-18

5,00

Tauler OSB

6,50
kN/m2

Revestiments:
Taulell de particules orientades OSB

6,50

Taulell de particules i de fusta contraxapada

6,50

Taulell de fibres MDF

5,50

Taulell de particules orientades OSB

6,50

Elements constructius superficials

kN/m2

Solera de formigó armat H-25 de 10cm

2,50

Coberta de xapa lacada

0,10

Estructura de bigues de fusta

0,20

Tauler OSB 20mm

0,15

Aïllament 16cm

0,03

Paviment interior

0,30

Forjat (Tauler OSB + Estructura de bigues de fusta + Aïllament + Tauler OSB)

0,50

Elements constructius lineals (alçada < 3.00m)

kN/ml

Compartimentació amb acabat de DM sobre enllatat de fusta de pi.

1,00

Façana i coberta (Tauler pi + Rastrellat horitzontal + Rastrellat vertical + Tauler OSB + Estructura
de fusta + Aïllament + Tauler OSB)

1,35

Entremat lleuger de fusta

0,60

Total pesos propis considerats per planta

kN/m2

Sostre planta sostre sanitari

0,80

Sostre planta coberta

0,55

Accions del terreny
Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a la MC d’aquesta memòria.

Càrregues Variables (Q)
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Sobrecàrregues d’ús

Categoria d’ús

Subcategories d’ús

Habitatges
Trasters i magatzem
A2
d’escombraries
D1
Zones comercials
Locals comercials
Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers
(pes total < 30 kN)
Cobertes transitables accessibles només
privadament
Cobertes
Cobertes amb
accessibles només
G1
inclinació < 20º
per a conservació

Càrrega
uniforme*
2
(kN/m )

A1

Zones residencials

A
D
E
F
G

Càrrega
concentrada*
(kN)

2,0

2,0

3,0

2,0

5,0

4,0

2,0

2 x 10,0 *

2,0 **

2,0

1,0

2,0

*

En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la
càrrega uniforme i separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega
concentrada es fa de manera independent i no simultània.
** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m 2 a 2 kN/m2

Per a sobrecàrregues d’ús es considera la categoria A1: habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels.
Accions sobre baranes i divisòries
Per la configuració de l’espai i els desnivells generats no es preveu la instal·lació de baranes, ja que no se supera 55cm de
desnivell en cap cas. Si fóra necessari posar-ne, les baranes es dimensionaran per a una força horitzontal, lineal i uniforme
aplicada a la vora superior de:
o

A1: Habitatges

0,8 kN/ml

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada.
Reducció de sobrecàrregues
No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals.
Acció del vent
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 1565 m
Alçada de l’edifici h: 3,75m
Dimensió x: 7,6m
Dimensió y: 12,6m
Esveltesa h/x: 0,49
Esveltesa h/y: 0,30
Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp
Càrrega bàsica de vent, qb=0.50 kN/m2
Coeficient d’exposició, ce: 1,6
Coeficient de pressió:

cpx = 0,70
csx = -0,40
cpy = 0,70
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csy = -0,40
Per tant:
Vent direcció x
planta baixa
Vent direcció y
planta baixa

Pressió (kN/m2)

Succió (kN/m2 )

0,56

0,32

Pressió (kN/m2)

Succió (kN/m2 )

0,56

0,32

Accions tèrmiques
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de fusta ni en els paraments ja que no existeixen
elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari.
Càrrega de neu
Zona climàtica d’hivern: Zona 2
Alçada topogràfica: 1565m
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 3.5 kN/m2
Coeficient de forma de la coberta: μ = 1
Càrrega de neu considerada sobre la coberta: qn = μ · sk = 3.5 kN/m2

Accions accidentals (A)
- Sisme:
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és 0,04g < ab > 0,08g i l’edifici es classifica com d’importància normal.
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de menys de 4 plantes sobre rasant i amb estructura arriostrada en
les dos direccions dels pòrtics queda exempt del seu compliment.
-Incendi:
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI,.
Amb aquests mètodes simplificats no és necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de l’incendi i per tant les
accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent afectades amb els coeficients de
simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat.
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers.
Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura en la MC.
- Impacte de vehicles
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho estableixi
l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. En qualsevol cas els vehicles rodats no tenen accés a l’emplaçament,
per tant no es considera aquesta possibilitat.
Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques
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Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i són els
següents:

Situació de
dimensionat

Persistent
o
transitòria

Materials

Accions

Tipus
R

M

E

F

Esfondrament

3,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,8

1,0

1,0

Lliscament

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,8

1,0

Esfondrament

2,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,2

1,0

1,0

Lliscament

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,2

1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

Extraordinària

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores
R

: coeficient parcial per a la resistència del terreny

M

: coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny

E

: coeficient parcial per a l’efecte de les accions

F

: coeficient parcial per a les accions

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els establerts per
l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació.
Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions amb les combinacions
d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat.
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats a la MC
”Fonamentació i contenció de terres”
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten als especificats
en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents:

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit Últims
Tipus de
verificació

Situació persistent/transitòria

Situació extraordinària

Tipus d’ acció
desfavorable

favorable

desfavorable

favorable

Pes propi, pes del terreny

1,35

0,80

1,0

1,0

Empentes del terreny

1,35

0,70

1,0

1,0

Variable

1,50

0

1,0

0

Permanent:
Resistència

Estabilitat

Permanent:
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Pes propi, pes del terreny

1,10

0,90

1,0

1,0

Empentes del terreny

1,35

0,80

1,0

1,0

Variable

1,50

0

1.0

0

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’ajusten als
especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents:
Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit de Servei
Tipus d’acció:
Permanent
Variable

desfavorable
1,0
1,0

favorable
1,0
0

Deformacions admissibles
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les següents:
Valors límit basats en la distorsió angular, β
Tipus d’estructura
Murs de contenció
Estructures unidireccionals amb envans de separació

Límit
1/300
1/400

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm
Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al
valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són els
següents:
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:
o

Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes

o

Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes

o

Fletxa < 1/300 en la resta dels casos

Limitacions dels desplaçaments horitzontals:
o

desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici

o

desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles

Vibracions i Fatiga
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de l’estructura i per tant
no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació.
Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo, donat l’ús i característiques de l’edifici.
Els coeficients emprats per a la construcció amb la fusta C-18 s’adjunten a la memòria específica de càlcul d’estructura
(Annex.1)
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MD 4.4 Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions (DB-SI)
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas
d’incendi, DB SI.
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI
S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en de pública concurrència.
Propagació interior SI 1
L’edifici preexistent i l’ampliació formen un únic sector d’incendi, ja que aquest no sobrepassa els 500 m2. Pel seu ús
previst de residencial públic ha de tenir una resistència al foc R (t):
- Edifici residencial públic: R 90
En tot l’ambit de l’ampliació:
- Cobertes lleugeres i els seus suports: R 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m
sobre rasant
No existeix cap local o zona d’alt risc que hagi de ser protegida especialment.

Propagació exterior SI 2
Donat que es tracta d’una edificació aïllada, no es contempla la propagació exterior a edificacions veïnes.

Evacuació d’ocupants SI 3
El càlcul de l’ocupació per evacuació dóna un valor de 83 ocupants. Tenint en compte que s’aplica la norma d’habitatge
públic i que el tipus d’ocupació és diferent, amb uns paràmetres bastant distants, s’entén que el valor d’ocupació del refugi
queda limitat a les places 48 places definides per l’establiment.
La planta baixa té dues sortides directes a l'exterior i la planta primera en té una.

Instal·lacions de protecció contra incendi SI 4
S’instal·larà un extintor 21A/113B a cada planta, a una distància inferior a 15m de les portes d’evacuació. No és necessària
la col·locació de cap hidrant exterior d’incendi.
Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis.
Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici SI 5
Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li és d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció de bombers
segons la secció SI 5 del DB SI.

Resistència al foc de l’estructura SI 6
La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,:
- Residencial públic , h < 15m: R 60
MD 4.5 Seguretat d’Utilització. Prestacions (DB-SU)
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SU del CTE per tal de
garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA i als quals es dóna
resposta des del disseny de l’edifici:
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Risc de caigudes SU 1
A totes les zones de l’edifici es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres de
protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de l’alçada del desnivell que s’està protegint. Es considera la
neteja dels vidres transparents exteriors al ser tots ells practicables o fàcilment desmuntables.
Impactes o enganxades SU 2
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells
elements fràgils susceptibles de rebre’ls els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es
detallen a la MC “Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”. També es considera, la protecció a
enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics.
Immobilització SU 3
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el DB SU 3.
El bany de l’habitatge disposa de porta amb sistema de desbloqueig des de l’exterior.
Il·luminació inadequada SU 4
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant interior com
exterior i els valors es recullen a la MC “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació” .
Vehicles en moviment SU 7
No és d’aplicació ja que el refugi no disposa d’aparcament comunitari.
Acció del llamp SU 8
Un cop avaluada la necessitat de disposar de protecció contra l’acció del llamp i calculat el nivell d’eficiència de la
instal·lació, es considera necessària una protecció de nivell 4. La seva instal·lació no és obligatòria en aquest cas, però el
refugi ja disposa de sistema de protecció adequat contra l’acció del llamp.
S'adjunta fitxa justificativa del DB SUA “Seguretat d’utilització en els edificis d’habitatges”.
S'adjunta fitxa justificativa del DB SUA-8 “Instal·lació de protecció al llamp”.
MD 4.6 Salubritat (DB-HS)
El projecte satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat (que afecta
bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de
l’aire interior i de l’entorn exterior, assegurant la disposició d’aigua i controlant l’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici.
Protecció enfront de la humitat HS 1
L’ampliació de l’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat.
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici
que condicionen la quantificació de l’exigència:
Pel que fa al disseny de les façanes:
o

zona eòlica C,

o

zona pluviomètrica II,

o

i l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m.

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per a murs en contacte amb el terreny.
El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres en contacte amb el terreny.
El que suposa un grau d’impermeabilitat 4 per a façanes.
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El control del risc de condensacions es soluciona mitjançant la col·locació d’una barrera de vapor i queda recollit i justificat
en la fitxa de compliment del DB HE 1.

Recollida i evacuació de residus HS 2
Es preveu un espai a l’interior del refugi per emmagatzemar les cinc fraccions de residus ordinaris i es té en compte, davant
la situació particular de l’emplaçament i per l’ocupació del refugi, que el volum d’aquests pot ser superior a l’establert per HS
2 per als residus en habitatges. Es preveu que l’encarregat del refugi transporti els residus periòdicament fins als contenidors
més propers.
Qualitat de l’aire HS 3
L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius:
o

garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i

o

millorar el confort i l’estalvi d’energia

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior:
o

l’ampliació ventila per les tres façanes que disposa.

o

les xemeneies de les calderes i dels extractors de les cuines expulsen els fums per la coberta de l’edifici.

o

les sales, habitacions i cuines tenen finestres o portes que obren a l’exterior tenen una superfície de ventilació
superior a 1/20 S.útil peça (HS 3) i obren als espais exteriors definits al punt 1(D ≥ H/3 i ≥ 3 m).

Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia:
o

el disseny de l’ampliació, amb més superfície d’obertures, afavoreix la ventilació creuada, de manera que es
podran aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en certes èpoques de l’any, reduint
molt el consum de les instal·lacions tèrmiques.

Subministrament d’aigua HS 4
Les exigències de subministrament d’aigua del CTE es defineixen a la MC “Descripció i requisits dels sistemes que
composen l’edifici” d’aquesta Memòria.
Evacuació d’aigües HS 5
Les exigències d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a la MC “Descripció i requisits dels sistemes que composen
l’edifici” d’aquesta Memòria.

MD 4.7 Protecció enfront del soroll (DB-HR)
Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció simplificada que estableix el
DB HR.
Condicionants de l’entorn
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir l’aïllament a soroll exterior
corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a continuació:
Per les quatre façanes s’ha calculat amb un índex de soroll al dia Ld de 50dBA, ja que es tracta d’una zona sense exposició
directa a soroll d’automòbils i gens exposada a soroll d’aeronaus, d’activitats industrials, comercials o esportives.
Definició acústica dels espais
L’edifici presenta els següents tipus d’espais:
o

Unitats d’ús: El refugi és una única unitat d’ús

o

Zones comunes: No hi ha espais d’ús comú
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o

Recintes habitables no protegits: Cuina, banys, distribuïdors i escales

o

Recintes habitables protegits: Els dormitoris i el menjador-estar

o

Recintes no habitables: Magatzem

o

Recintes d’instal·lacions o d’activitat: No hi ha recinte d’instal·lacions dins del refugi

o

Recintes sorollosos:

L’edifici no presenta recintes sorollosos

S’adjunta la fitxa resum dels requeriments que s’estableixen en el DB HR.

MD 4.8 Estalvi d’energia (DB-HE)
L’ampliació compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del qual s’adjunta una fitxa
resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i els tancaments que conformen
l’envolupant.
En el cas de DB HE-1 s’ha justificat el seu compliment mitjançant l’opció simplificada del document bàsic ja que no es
supera el 60% de superfície d’obertures en cap orientació, ni la superfície dels lluernaris supera el 5% de la de la coberta.
S’aplica l’opció simplificada del DB HE 1 sota les següents consideracions:
espais habitables: a tot l’àmbit d’actuació
S'adjunta fitxa de “CTE HE 1. Projecte Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de Limitació de la
Demanda Energètica”, al final d’aquest apartat

MD 4.9 Ecoeficiència
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya relatius a
l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus.
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al sistema al qual
es refereix (envolupant, instal·lacions, etc) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els Amidaments.
MD.5 PRESSUPOST APROXIMAT
El pressupost d’execució material per la realització de les obres puja aproximadament a la quantitat de
73.534,10 euros (SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS EUROS I DEU CÈNTIMS).

Antoni Fontdevila Santamaria,
arquitecte col.: 49388/0
Gironella, Gener de 2016
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MC 1.

Treballs previs

En el solar a edificar trobem el refugi existent, construït l’any 1961. El projecte consisteix en una ampliació d’aquest.
En els treballs previs es preveu l’enderroc parcial d’aquesta construcció existent. Concretament les zones que es veuen
afectades són les següents:
- Enderroc del volum d’accés de la façana sud.
- Ampliació d’obertures puntuals en la façana oest i nord
No es preveu l’existència d’elements enterrats més enllà del fonaments de l’edificació existent i d’un dipòsit d’acumulació
d’aigua de 2000l.
Abans de començar els treballs es disposaran les mesures oportunes en matèria de seguretat i salut a l’obra a tal de garantir
la seguretat de tots els intervinents.
MC 2. Sustentació de l’edifici
El nou projecte no modificarà la fonamentació de la construcció actual. Únicament es realitzaran unes sabates de formigó,
anclades al terreny, que seran la fonamentació dels nous volums d’ampliació. La cota inferior de les sabates serà de -1,00
m respecte la cota d’accés a l’habitatge.
Es preveu un terreny de fonamentació rocós, format predominantment per roca calcària amb una capa superficial de terres
argiloses amb una quantitat d’arid moderada, pel que s’ha estimat una tensió admissible del terreny aproximada de 0,40
N/mm2

MC 3.

Sistema estructural

MC 3.1 Fonamentació i contenció de terres
MC 3.1.1 Descripció
El projecte no preveu fer canvis en la fonamentació de l’edfici existent. L’únic que preveu és la realització d’unes sabates de
formigó armat que serviran de fonamentacó dels nous volums. Aquestes s’adapten a la irregularitat del terreny i permeten
una cota constant.
Les sabates aïllades seran de formigó armat, amb una secció de 60x60cm i una profunfitat minima de 30 +10cm. La base
de la fonamentació serà a la cota serà variable segons la profunditat de l’estrat resistent.
En el projecte es preveu l’excavació d’una franja perimetral de 3 metres d’amplada en la façana nord i en la part posterior de
la façana oest. Aquetsa actuació permetrà rebaixar tot el perímetre a la cota -0,60 m. Aconseguint així la regularització de la
cota inicial de fonamentació i també protegir el nou volum del contacte directe amb el terreny.

MC 3.1.2 Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns
Es tracta d’una construcció aïllada, per tant no es considera que hi pugui haver cap tipus d’interacció amb els habitatges
veïns.

MC 3.1.3 Dimensionat
Les sabetes i les pletines, sobre les que es soldaran els perfils metàl·lics on reposarà l’estrucutra de fusta, són iguals o
superiors a les dimensions mínimes que ens determinen els càlculs. Veure plànols de fonamentació.

MC 3.1.4 Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc
Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la classificació d’exposició ambiental de l’estructura de l’EHE08, Les sabates de formigó tenen una classe general d’exposició: IIa, sense cap classe d’exposició específica.
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El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, es prescriu en
projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors.
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 anys, del
tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments
corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control
d’execució estadístic.
Classe d’exposició: IIa
- Sabates:
o

sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 40mm

o

cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 80mm

MC 3.2 Estructura
MC 3.2.1 Descripció
L’edifici actual consta de planta baixa i planta pis. La seva estructura no es veurà modificada per l’ampliació.
L’ampliació constarà de dos volums de planta baixa i d’una terrassa que els uneix. La seva estructura serà nova, d’entramat
de fusta laminada i es recolzarà en part sobre els murs portants existents.
Com hem esmentat anteriorment, els dos nous volums estaran aixecats del terreny mitjançant una subestructura metàl·lica,
que reposarà sobre 16 sabates de formigó armat.
A cada una de les sabates, la part superior de la qual estarà a la cota -60,00 cm, s’ancorarà una pletina metàl·lica de
30x30cm. En aquesta pletina es soldarà un perfil d’acer HEB 140 de 18,5cm d’altura que actuarà com un petit pilar. Sobre
aquests perfils es soldarà una HEB 140 que actuarà de jàssera. Trobarem dos grans jàsseres paral·leles a les façanes nord,
sud i oest del refugi actual. Una d’elles sempre a 30 cm de distància del mur existent i l’altra a 40 cm de distància de
l’acabat exterior del nou volum. La distància entre elles, per tant, dependrà de l’amplada de cadascun dels nous volums i
serà variable.
Un cop realitzada aquesta subestructura metàl·lica es podran començar a montar tots els elements prefabricats de
l’estructura d’entremat lleuger de fusta.
Els panells tindran 2,40m d’amplada i una alçada variable. Estaran conformats per dos travessers: un d’inferior i un de
superior de 200x50mm i 5 muntants verticals de 200x50mm, separats entre ells 60 cm. Els panells de les cantonades
triplicaran el muntant de l’extrem per tal de facilitar la unió en el gir.
Les primeres peces que es col·locaran seran les del forjat, unides mecànicament a les dues jàsseres metàl·liques inferiors.
Sobre aquest primer element horitzontal es fixaran els panells de la façana. Un cop fixats aquests elements, es col·locarà
una peça de coronament del panell de façana, sobre el qual, mitjançant un encaix s’hi fixaran mecànicament els panells de
coberta, els quals també es fixaran al mur existent del refugi.
MC 3.2.2 Mètode de càlcul
L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE de càlcul espacial d’estructures tridimensionals.
L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.
En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte com a
càrregues que graviten sobre l’estructura.
Per al càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de
comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar.
L’EHE, el DB SE-A i el DB SE-M, considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat
Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon
ordre siguin menyspreables.
Les càrregues aplicades per al càlcul de l’estructura, tant per a les comprovacions de resistència i estabilitat com per a les
d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat de la MD “Sistema estructural: bases de càlcul i accions”.
Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per a situacions persistents
i transitòries com per a situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels diferents coeficients de
seguretat, s’especifiquen als apartats “Fonamentació i contenció de terres” i ”Estructura” d’aquesta memòria.
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Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, és a dir, l’EHE per al
cas del formigó armat, el DB SE-A pel cas de l’acer i el DB SE-M pel cas de la fusta. Els valors de càlcul s’han obtingut
dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat de la MD
”Estructura”.
Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat els valors
nominals definits als plànols del projecte.
En el cas dels elements metàl·lics, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de seguretat,
responen a les especificacions del DB SE-A.
En el cas dels elements de fusta, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de seguretat,
responen a les especificacions del DB SE-M.
En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als diferents ELU i als ELS
de l’EHE. Així mateix, els criteris d’armat segueixen també les especificacions de l’EHE, ajustant els coeficients de seguretat,
la disposició d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions.

MC 3.2.3 Dimensionat
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que fa a les
toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’EHE i al DB SE-A, junt amb les limitacions que
s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin resultar irreversibles són
les anomenades combinacions característiques:
j 1

G, j

Gk , j

Q,1

Qk ,1

i 1

Q.i

0,i

Qk ,i

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin resultar reversibles són
les anomenades combinacions freqüents:
j 1

G, j

Gk , j

Q,1

1,1

Qk ,1

i 1

Q,i

2,i

Qk ,i

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga durada són les anomenades combinacions
quasi permanents:
j 1

G, j

Gk , j

i 1

Q,i

2,i

Qk ,i

MC 3.2.4 Recobriments per durabilitat i resistència al foc
1. Formigó
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 anys, del
tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments
corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control
d’execució estadístic.
Classe d’exposició:
IIa
Exigències de foc:
R 30
distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm
Exigència de durabilitat:
rmin = 15 mm
10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal
2. Acer
Exigències de foc:
R 30
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Exigència de durabilitat:
Els elements estructurals estan a cobert, protegit de la intempèrie i no exposats a la humitat.
3. Fusta
Exigències de foc:
R 60
Exigència de durabilitat:
Classe de ús 1: l'element estructural està a cobert, protegit de la intempèrie i no exposat a la humitat. En aquestes
condicions la fusta massissa té un contingut de humitat menor que el 20%.

MC 3.2.5 Caracterització dels materials
1. Formigó
HA-25/P/20/IIa
nivell de control: estadístic
2. Acer d’armar
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T
3. Acer laminat
acer EN 10025-2 S275 JR
coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05
4. La fusta serà:
fusta laminada encolada homogènia tipus GL24h

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*)
Situació de projecte:

Formigó γc

Acer γs

Persistent o transitòria

1,5

1,15

Accidental

1,3

1,0

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei

1,0

1,0

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques
màximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de
formigó de l’Annex 11 de l’EHE-08

MC 4.

Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i acabats

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del CTE.
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la compartimentació interior:
4.1
4.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Terres en contacte amb el terreny
Murs en contacte amb el terreny
Façanes
Coberta
Mitgera
Compartimentacions interiors verticals
Compartimentacions interiors horitzontals
Pintura
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Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els
Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació. Sovint, l’aplicació inicial d’alguns DBS en els subsistemes constructius
(fonamentalment l’HR i en un segon estadi l’HE1) fa que aquestos superin amb escreix altres requeriments (SI). Les
solucions que no tenen alguna exigència no tenen reflectida la seva prestació.
En general, s’ha intentat unificar en lo possible els gruixos dels aïllaments per tal d’evitar confusions en l’obra.

MC 4.1 Terres en contacte amb el terreny
L’edifici s’aixeca del terreny, per tant només tenim contacte directe amb el terreny en punt molt puntuals. Aquest contacte
puntual es resol mitjançant sabates de formigó armat, de 30x30 cm de secció, i alçada variable segons profunditat de
l’estrat resistent.
Tot i no tenir divisiories horitzonatals en contacte directe amb el terreny si tenim una divisòria horitzontal exterior:
DHE1: Mur d’entremat de fusta laminada, amb aïllament interior i taulell OSB. Gruix total: 34.0 cm
Composició
Paviment interior

Gruix (cm)
8

Subbbase

2

Taulell OSB interior i revestiment interior

2 cm

Aillament de cel·lulosa de 200mm col·locat entre muntants
Entramat lleuger de fusta laminada de 200x50cm
Taulell de OSB exterior

20
2cm

MC 4.2 Murs en contacte amb el terreny
No trobem cap mur de contenció en contacte amb el terreny.

MC 4.3 Façanes
Pel que fa al volum original es manté en tot el perímetre la façana existent. En la façana sud, s’aprofita per revestir amb fusta
tota la zona visible.
EE1: Mur d’entremat de fusta laminada, amb aïllament interior i taulell OSB, acabat amb xapa metal·lica sobre rastrells. Gruix
total: 34.0 cm
Composició
Taulell OSB interior i revestiment interior

Gruix (cm)
2 cm

Aillament de cel·lulosa de 200mm col·locat entre muntants
Entramat lleuger de fusta laminada de 200x50cm
Taulell de OSB exterior

20
2cm

Barrera de vapor

---

Rastrells i contrarastrells

9cm

Acabat exterior amb xapa metal·lica d’alumini lacada gris.

1,0cm

EE2: Mur d’entremat de fusta laminada, amb aïllament interior i taulell OSB, acabat amb lames de fusta sobre rastrells. Gruix
total: 29.6 cm
Composició
Taulell OSB interior i revestiment interior

Gruix (cm)
2 cm

Aillament de cel·lulosa de 200mm col·locat entre muntants
Entramat lleuger de fusta laminada de 200x50cm
Taulell de OSB exterior

20
2cm
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Barrera de vapor

---

Rastrells i contrarastrells

4cm

Acabat exterior amb lames de fusta horitzontals.

2cm

Façanes: obertures
La designació dels vidres és: (interior-cambra-exterior)
TEFU01: Balconera de fusta d’un full batent. (planta baixa, façana sud, cancell d’accés). Unitats :1
Per a un buit d’obra de: 0,45 x 1,80 m
Vidre Climalit amb triple envidrament i doble cambra. Composició (4+4low) +16 Ar+4+16Ar+4 ) vidre exterior
laminat baix emissiu i cambra d'aire amb gas Argó > 95%. Espaiador d’altar resistència tèrmica ( 0,035 W/m·K).
Ug=1,0 W/m2K
Tancament de fusta laminada de pi o avet, amb marc i fulles de secció mínima de 92mm. Amb juntes de goma
isofòmiques entre marc i fulla. Amb escopidor d’alumini amb junta de EPDM. Ferratge, maneta i bisagres
inclòsos. Completament acabat i elaborat a taller. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-En
12207, classificció mínima 9A d’estanqueitat a l’aigua segons UNE.EN 12208 i classificació mínima C5 de
resitència al vent segons UNE-En 12210, amb bastiment sense persiana. Col·locat a obra sobre premarc de
cinta pre-comprimida de 600Pa i escuma elàstica, cinta exterior d’estanquitat a l’aigua.
DB HE 1: Um = 0,88 W/m2K
DB HR: RAtr = 36dBA
TEFU02: Balconera de fusta de dos fulls fixs + un full batent. (planta baixa, façana oest,cancell d’entrada). Unitats: 1
Per a un buit d’obra trapezoïdal de: 3,10x 1,97 x 2,03 x 2,33 m
Vidre Climalit amb triple envidrament i doble cambra. Composició (4+4low) +16 Ar+4+16Ar+4 ) vidre exterior
laminat baix emissiu i cambra d'aire amb gas Argó > 95%. Espaiador d’altar resistència tèrmica ( 0,035 W/m·K).
Ug=1,0 W/m2K
Tancament de fusta laminada de pi o avet, amb marc i fulles de secció mínima de 92mm. Amb juntes de goma
isofòmiques entre marc i fulla. Amb escopidor d’alumini amb junta de EPDM. Ferratge, maneta i bisagres
inclòsos. Completament acabat i elaborat a taller. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-En
12207, classificció mínima 9A d’estanqueitat a l’aigua segons UNE.EN 12208 i classificació mínima C5 de
resitència al vent segons UNE-En 12210, amb bastiment sense persiana. Col·locat a obra sobre premarc de
cinta pre-comprimida de 600Pa i escuma elàstica, cinta exterior d’estanquitat a l’aigua.
DB HE 1: Um = 0,88 W/m2K
DB HR: RAtr = 36dBA
TEFU03: balconera de fusta d’un full batent i dos fulls fix. (planta baixa, façana sud,menjnador 2). Unitats: 1
Per a un buit d’obra trapezoïdal de: 1,97 x 3,05 x 3,1x 3,17 m
Vidre Climalit amb triple envidrament i doble cambra. Composició (4+4low) +16 Ar+4+16Ar+4 ) vidre exterior
laminat baix emissiu i cambra d'aire amb gas Argó > 95%. Espaiador d’altar resistència tèrmica ( 0,035 W/m·K).
Ug=1,0 W/m2K
Tancament de fusta laminada de pi o avet, amb marc i fulles de secció mínima de 92mm. Amb juntes de goma
isofòmiques entre marc i fulla. Amb escopidor d’alumini amb junta de EPDM. Ferratge, maneta i bisagres
inclòsos. Completament acabat i elaborat a taller. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-En
12207, classificció mínima 9A d’estanqueitat a l’aigua segons UNE.EN 12208 i classificació mínima C5 de
resitència al vent segons UNE-En 12210, amb bastiment sense persiana. Col·locat a obra sobre premarc de
cinta pre-comprimida de 600Pa i escuma elàstica, cinta exterior d’estanquitat a l’aigua.
DB HE 1: Um = 0,88 W/m2K
DB HR: RAtr = 36dBA
TEFU04: Balconera de fusta de un full fix + tres fulls batents. (planta baixa, façana nord,magatzem2). Unitats: 1
Per a un buit d’obra trapezoïdal de: 1,99x 1,96 x 3,01 x 2,25 m
Vidre Climalit amb triple envidrament i doble cambra. Composició (4+4low) +16 Ar+4+16Ar+4 ) vidre exterior
laminat baix emissiu i cambra d'aire amb gas Argó > 95%. Espaiador d’altar resistència tèrmica ( 0,035 W/m·K).
Ug=1,0 W/m2K
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Tancament de fusta laminada de pi o avet, amb marc i fulles de secció mínima de 92mm. Amb juntes de goma
isofòmiques entre marc i fulla. Amb escopidor d’alumini amb junta de EPDM. Ferratge, maneta i bisagres
inclòsos. Completament acabat i elaborat a taller. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-En
12207, classificció mínima 9A d’estanqueitat a l’aigua segons UNE.EN 12208 i classificació mínima C5 de
resitència al vent segons UNE-En 12210, amb bastiment sense persiana. Col·locat a obra sobre premarc de
cinta pre-comprimida de 600Pa i escuma elàstica, cinta exterior d’estanquitat a l’aigua.
DB HE 1: Um = 0,88 W/m2K
DB HR: RAtr = 36dBA
TEFU05: Finestra de fusta d’un full oscil·lobatent. (planta baixa, façana oest, menjador 2, habitació 3 ). Unitats: 6
Per a un buit d’obra de: 1,175 x 0,90 m
Vidre Climalit amb triple envidrament i doble cambra. Composició (4+4low) +16 Ar+4+16Ar+4 ) vidre exterior
laminat baix emissiu i cambra d'aire amb gas Argó > 95%. Espaiador d’altar resistència tèrmica ( 0,035 W/m·K).
Ug=1,0 W/m2K
Tancament de fusta laminada de pi o avet, amb marc i fulles de secció mínima de 92mm. Amb juntes de goma
isofòmiques entre marc i fulla. Amb escopidor d’alumini amb junta de EPDM. Ferratge, maneta i bisagres
inclòsos. Completament acabat i elaborat a taller. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-En
12207, classificció mínima 9A d’estanqueitat a l’aigua segons UNE.EN 12208 i classificació mínima C5 de
resitència al vent segons UNE-En 12210, amb bastiment sense persiana. Col·locat a obra sobre premarc de
cinta pre-comprimida de 600Pa i escuma elàstica, cinta exterior d’estanquitat a l’aigua.
DB HE 1: Um = 0,88 W/m2K
DB HR: RAtr = 36dBA

Elements de protecció de les façanes
Pel que fa a la protecció solar, tenim porticons de fusta pivotants a la façana oest.
POME01: porticó metàl·lic de dos fulls plegables i correders.
Per a un buit d’obra de: 0,45 x 1,80 m
Porticons de xapa metàl·lica amb acabat lacat igual que façana.
POME02: porticó metàl·lic de dos fulls plegables i correders.
Per a un buit d’obra de 1,175 x 0,90 m
Porticons de tricapa de fusta d’avet amb un gruix de 34 mm
POFU01: porticó de fusta d’avet.
Per a un buit d’obra trapezoïdal de: 3,10x 1,97 x 2,03 x 2,33 m
Porticons de tricapa de fusta d’avet amb un gruix de 34 mm
POFU02: porticó de fusta d’avet.
Per a un buit d’obra trapezoïdal de: 1,97 x 3,05 x 3,1x 3,17 m
Porticons de tricapa de fusta d’avet amb un gruix de 34 mm
POFU03: porticó de fusta d’avet.
Per a un buit d’obra trapezoïdal de: 1,99x 1,96 x 3,01 x 2,25 m
Porticons de tricapa de fusta d’avet amb un gruix de 34 mm
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MC 4.4 Coberta
Coberta: part massissa
EE1: Coberta de fusta laminada, amb aïllament interior i taulell OSB, acabat amb xapa metal·lica sobre rastrells. Gruix total:
34.6 cm.
Composició

Gruix (cm)

Taulell OSB interior i revestiment interior

2 cm

Aillament de cel·lulosa de 200mm col·locat entre muntants
Entramat lleuger de fusta laminada de 200x50cm
Taulell de OSB exterior

20
2cm

Barrera de vapor

---

Làmina impermeabilitzant

0,6cm

Rastrells i contrarastrells

9cm

Acabat exterior amb xapa metal·lica d’alumini lacada gris.
DB SI: Coberta, resistència al foc:
U=0,18W/m2k

1,0cm

R 60

MC 4.5 Mitgeres
No intervé.
MC 4.6 Compartimentacions interiors verticals
Només es detallen les d’obra nova.
Part massissa:
CV 1 Entremat lleuger de fusta amb taulell OSB i acabats. Gruix:10cm

Composició

Gruix (cm)

Taulell OSB amb acabat interior

2,00

Entremat de fusta de 60x60mm

6,00

Taulell OSB amb acabat interior

2,00

DB SI:

Paret, resistència al foc: Ei 240 > EI 120
Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0

Obertures de la compartimentació interior vertical (portes)
Només es detallen les d’obra nova

TIFU1: Porta de fusta de pi d’un full batent.
Per a un buit d’obra de: 84 x 210 cm
Porta batent de fusta de pi per envernissar, de 40mm de cares llises i estructura interior de fusta, amb bastiment
de fusta de pi
TIFU2: Porta de fusta de pi d’un full batent.
Per a un buit d’obra de: 94 x 210 cm
Porta batent de fusta de pi per envernissar, de 40mm de cares llises i estructura interior de fusta, amb bastiment
de fusta de pi
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MC 4.7 Compartimentacions interiors horitzontals
Les Compartimentacions actual no tenen cap modificació i pel que fa als nous volums, no tenim divisions interiors
horitzontals.

MC 4.8 Escales, rampes i elements de protecció
Trams i replans
L’escala actual no patirà cap modificació. L’escala nova d’accés a la terrassa, consta de 1 tram de 1,80cm d’amplada, té
una petjada de 30 cm i una contra-petjada de 15.0 cm.
- Elements de protecció:
No intervé

MC 4.9 Sistema d’acabats
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:
o

Enguixati pintat.

o

Les pintures dels paraments horitzontals i verticals es realitzaran amb pintura plàstica, amb una capa de fons
diluïda i dues d’acabat.

o

L’acabat interior de les zones noves serà amb un taulell DM pintat

o

Paviment en la zona d’habitació i menjador serà de parquet de fusta natural, e=8mm

o

La fusteria interior serà tractada en obra amb una capa de pintura a l'oli, i s’acabarà amb dues capes de
vernís especial per interiors.

o

Sobre la fusteria i farratges metàl·lics es procedirà abans de la col·locació en obra donant una capa de
pintura antioxidant i s’acabarà una vegada col·locades amb dues capes de vernís especial per interiors mat

MC 5. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
MC 5.1 Criteris generals de les instal·lacions a l’edifici
Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les composen queden definits en els corresponents
plànols i capítols dels Amidaments i les seves especificacions en els Plecs de Condicions.
L’actual refugi disposa de les infraestructures autònomes per a serveis d’aigua i electricitat.
S’ha previst que la nova ampliació estigui equipada amb els següents serveis i instal·lacions:
- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat
- Evacuació d’aigües residuals
- Evacuació de productes de combustió del grup tèrmic elèctric i extracció de bafs de les cuines
- Calefacció i instal·lació d’ACS en els diferents espais del refugi
- Instal·lacions de protecció contra incendi
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El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa d’aplicació.
A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i
vibracions, en compliment del DB HR.
MC 5.2 Recollida i evacuació de residus
Es preveu un espai a l’interior del refugi per emmagatzemar les cinc fraccions de residus ordinaris i es té en compte, davant
la situació particular de l’emplaçament i per l’ocupació del refugi, que el volum d’aquests pot ser superior a l’establert per HS
2 per als residus en habitatges. Es preveu que l’encarregat del refugi transporti els residus periòdicament fins als contenidors
més propers.
MC 5.3 Subministrament d’aigua
El refugi disposa actualment d’un sistema de captació d’aigua que es realitza sobre una veu natural que neix prop del refugi,
a la basant oest. La captació d’aigua és dirigeix cap un dipòsit de 2000l que conté una bomba que bombeja l’aigua cap a
un gran dipòsit d’acumulació de 45.000l situat a una cota superior i a uns 200m de la façana nord. Des d’aquest dipòsit i
per gravetat es realitza el subministrament d’aigua al refugi.
La instal·lació actual de fontaneria que dóna servei a refugi s’amplairà fins al nou bany.
Es manté el punt de subministrament existent i es fa la nova distribució cap al bany de l’ampliació des de l’escomesa actual.
L’amplaició del refugi disposarà d’aigua freda i d’aigua calenta
Els equips que s’alimentaran amb aigua calenta seran: rentamans.
Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran: els inodors.
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamentacions, en
quant a:
o

qualitat de l’aigua

o

proteccions contra retorns

o

condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió)

o

manteniment

o

estalvi d’aigua,

en les següents condicions:

Qualitat de l’aigua

Els materials i el disseny de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la
seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més
de no disminuir la vida útil de la instal·lació.

Protecció contra retorns

Es disposaran de sistemes antiretorn
S’establiran discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i les d’evacuació,
així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la instal·lació.

Condicions mínimes de
subministrament als
punts de consum

Cabals
instantanis
mínims:

Pressió:

Aigua Freda i Calenta
q ≥ 0,10l/s

rentamans, bidet, inodor

q ≥ 0,15l/s

rentavaixelles, aixeta aïllada

q ≥ 0,20l/s

dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, abocador

q ≥ 0,30l/s

banyera ≥ 1,40m

Pressió mínima: Aixetes, en general
Escalfadors

P ≥ 100kPa
P ≥ 150kPa

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum

P ≤ 500kPa
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Manteniment

Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa.
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tindran les dimensions
suficients.

Estalvi d’aigua

Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes d’estalvi d’aigua

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions de la Companyia subministradora.
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols.
El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’apartat d’aquesta memòria MC
tèrmiques”.

“Instal·lacions

Disseny i posada en obra
En la zona d’ampliació el circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho
farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions.
Quan la nova instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras, s’aïllaran
tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles
condensacions afectin als elements constructius.

Materials i equips
Els materials i equips seran els actuals.
Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal de 16 atm. (PE AD PN 16 atm), la
bateria de comptadors serà homologada i d’acer galvanitzat, i els muntants i instal·lació interior de l’habitatge es farà en
coure (Cu).
S’utilitzaran coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS.
La cisterna de l’inodor seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les aixetes dels bidets,
aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador i
tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Dimensionat
La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les següents
condicions:
o

Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a la caldera. Pel que
fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum.

o

Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat
d’1,50m/s en l’interior de l’habitatge .

o

Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la
quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’habitatge.

Aparellsinstal·lats

rentamans
inodor cisterna
dutxes

Cabal
instantani
(l/s)
0,10
0,10
0,20

Nombre d’aparells al refugi

4
3
2
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Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La xarxa de
distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda.
Cabals de càlcul:
El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal de càlcul obtingut a
partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat.
- Cabal simultani dels habitatges o dependències:
A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del nombre (n) d’aparells
instal·lats s’obté el consum puntual de cada dependència, així com el de l’habitatge. (Per a valors kh inferiors a 0,2 es
considera kh 0,2)
Kh =

1

n: nombre de punts de consum de l’habitatge (n > 2)

n-1

MC 5.4 Evacuació d’aigües
Actualment el refugi disposa d’una fossa sèptica de 8.000l que es buida periòdicament amb una bomba d’extracció i dipòsit
portàtils que es transporten en helicòpter i camió a centres autoritzats de tractament de residus.
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull les aigües residuals i les aigües pluvials i les condueix cap a la fossa sèptica
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres reglamentacions en
quant a:
o

ventilació

o

traçat

o

dimensionat

o

manteniment

en les següents condicions:
Ventilació

Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el correcte
funcionament dels tancaments hidràulics

Traçat

El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels
residus evitant-ne la retenció.

Dimensionat

La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions segures.

Manteniment

Es dissenya de forma que siguin accessible

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del CTE (R.D.
314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les
especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003).
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols.

Disseny i posada en obra
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris del refugi. Les aigües pluvials són les de la teulada. Les aigües
s’evacuen per gravetat fins a la fossa sèptica.
- Elements de la xarxa d’aigües residuals:
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Cada aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic.
Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de
desguàs que desemboqui en el baixant.
El desguàs de les aigüeres, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un
pendent entre el 2,5 i 5 %.
Les dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %.
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors.
- Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials:
Les teulada d’un sol pendent disposen d’un canaló de xapa metàl·lica lacada. Els baixants recullen les aigües pluvials de la
teulada.

Materials i equips
La xarxa horitzontal de desguàs es realitza mitjançant tubs de PVC de diàmetre variable, amb els corresponents pericons da
peu de baixant i de pas, fins a l’arqueta de sortida, a partir d’aquest punt conduirà cap a la fosa sèptica amb un pendent
mínim d’un 3%.
Xarxa soterrada en PVC: de diàmetre 160 mm anellada i assentada a sobre d’una solera de formigó armat H-150, soterrada
a una fondària mínima de 1metre. Aquesta xarxa neix als pericons, i va fins a l’estació depuradora.
Pericons diversos: a peu de baixant, pas sifònics, etc., es realitzaran en obra de maó calat arrebossat interiorment, solera de
formigó armat i tapa registrable muntada sobre un marc d’angle d’acer de 40x40x5 mm.
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5.

Dimensionat
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Mai no es
reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües.

Tipus d’aparell sanitari

Unitats de desguàs UD

Lavabo

3

Dutxa

3

Inodor

Amb cisterna

3

Aigüera

De cuina

1

bidet

1

Rentadora

1

Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Guardiola de Berguedà, comarca del
Berguedà, és de 110 mm/h (o l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 50, i de la zona
pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5).

MC 5.5 Instal·lacions tèrmiques
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L’habitatge disposa d’instal·lacions tèrmiques apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de
les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE.
El projecte preveu que l’habitatge disposi de les instal·lacions tèrmiques de producció d’aigua calenta sanitària.
Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi el Decret d’Ecoeficiència.
Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat que
estableix el RITE 07 (RD 1027/2007).

Instal·lació de calefacció. Disseny i posada en obra
El refugi disposarà d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels
ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions
tèrmiques, RITE.
El projecte preveu que el refugi disposi de les instal·lacions tèrmiques de producció d’aigua calenta sanitària i calefacció per
radiadors d’aigua a partir de un calentador acumulador de gas.
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 i HE 4 mitjançant el compliment del Reglament
d’instal·lacions tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE DB HE 4 de “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua
calenta sanitària”, així com la Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica als edificis i
construccions situats en el terme municipal de Guardiola de Berguedà, aprovada definitivament en data 27 d’Octubre de
2003.
Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi el Decret d’Ecoeficiència.
Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat que
estableix el RITE 07 (RD 1027/2007).
Per tal d’ajustar el consum d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica, el circuit estarà regulat per un termòstat ambient,
ubicat en una zona representativa tèrmicament.
EL calentador de 37 KW amb acumulador de 200 litres estarà situada al magatzem de la façana nord. Disposarà de les
obertures i les coneccions necessàries amb l’exterior per tal de poder ventilar correctament.

Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS)
Es preveu una producció instantània d’aigua calenta sanitària.
S’aconseguirà mitjançant caldera de 37 kw amb acumulador de 200l. situada en el magatzem de planta baixa, accessible
des de l’exterior.
Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles elastomètriques d’un gruix mínim de 30 mm, quan circulen pel cel-ras,
perquè les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta sanitària seran inferiors al 4 % de la potència transportada.

MC 5.6 Ventilació, evacuació de productes de la combustió de les calderes i bafs de les cuines.
En la nova zona d’ampliació, el refugi disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de
qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia.
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior – el refugi ventila a l’exterior.
L’amplaició disposa de sistemes de ventilació, segons les especificacions del DB HS 3, el Decret d’habitabilitat i les
Ordenances Municipals.
El menjador i habitacions disposen d’obertures que obren a l’exterior amb les superfícies de ventilació fixades pel Decret
55/2009 de Condicions d’habitabilitat que supera àmpliament els valors fixats pel DBHS 3.
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El dimensionat i traçat s’indiquen en plànols.

MC 5.7 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació
1. Subministrament elèctric
La instal·lació d’electricitat actual es insuficient i s’han detectat alguns errors d’eficiènica, el nou projecte d’ampliació preveu
complementar la actual per tal de donar servei a l’amplaició.
Actualment la instal·lació fotovoltaica autonoma amb cordenades 42º17'38,60 N 1º48'17,75 E,; orientació Est i alçada 1640
té una Potencia de calcul de la instal·lació 17000Wh/dia (segons consums declarats pels responsables). Està formada per
un camp fotovoltaic a 12V que té plaques de 3 caracteristiques diferents, 4 plaques de 110Wp, 4 plaqiues de 100Wp, i 2
de 145Wp. La autonomia mínima que requereix la instal·lació pel seu bon funcionament és de 4 dies.
Donades les noves potències, per aconseguir l’autonomia necessària, es considera indispensable la substitució de l’actual
instal·lació fotovoltaica i la utilització d’una font complementaria d’energia. S'opta per dos generadors automàtics silencios de
gas.
La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i estabilitat necessària pel
correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat.
El refugi disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en alimentació monofàsica i
230/400 voltis en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal
funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’
Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions
d’enllaç en Baixa Tensió.
Disseny i posada en obra
La nova instal·lació fotovoltàica estarà formada per 8 plaques solars ubicades en la mateixa posició que les actuals.
L’energia generada és conduirà cap a les bateries, que permetran el funcionament autonom de la instal·lació. En cas que la
instal·lació fotovoltaica no sigui suficient s’accionaran de forma automàtica els generadors complementaris.+
La instal·lació electrica té prevista l’ampliació i modificacio de quadre de maniobra , PIA 10A, diferencial 40-30mA 3 PIES per
dependencies guarda i cuines, menjador i dormitoris. Aprofitament de la instal·lació preexistent, canvi de voltatge a 230V i
substitució de totes les luminaries. Connexió de cablatges amb regletes. Instal·lació de 18 bases d'endoll 16A 230V de
superficie , instal·lació nova segons plànol en zona ampliació 1 en zona dels usuaris amb interruptor en la cuina per tallar
alimentació. Subministrament i col·locació de 18 regletes fluorescents de 18w de baix consum amb reactancia electronica .
Subministrament i col·locació de 5 llums emergència. 160 lumenns de superficie. Tota la instal·lació haurà complirà els
preceptes del REBT i de les instruccions tècniques complementaries en vigor
.
Materials i equips
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres especificacions
que li siguin d’aplicació.
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Dimensionat
Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de les següents zones i equips, amb una autonimia
de 4 dies:
T (h)
8,0
5,0
3,0
1,0
4,0
24,0
1,0

W
45
60
36
36
18
6
1200

CONSUM
llum cuina
llum menjador
Llum lavabo
quarto bateries
Llum entrada i escala
emergencies
Termomix

24,0
24,0
8,0

28
13
370

camaraWeb
Estació metereolgica
nevera

12,0
3,0
6,0

9
138
220

led senyalitzacio
dormitoris
ordi.portatil

0,3
0,3
12,0
12,0
8,0

900
700
60
28
937

microondes
minipimer
adsl
router
Congeladors (3)

TOTAL

Wh
360
300
108
36
72
144
120
0
672
312
296
0
108
414
132
0
225
175
720
336
749
6

16958

2. Instal·lació d’il·luminació
La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves
instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les
del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006
d’Ecoeficiència.

MC 5.8 Telecomunicacions
Actualment el refugi no disposà de cap instal·lació de telecomunicacions i la proposta d’ampliació segueix sense
contemplar-ne

MC 5.9 Instal·lacions de protecció contra incendi
La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat especificades a la
Memòria Descriptiva (apartat MD “Seguretat en cas d’incendi”)
El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que estableix el
“Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol
altra documentació específica que li sigui d’aplicació.
Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de
senyalització.
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A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i dels components
corresponents s’indica en els plànols.
Extintors portàtils
El refugi disposarà d’un extintor portàtil en cada una de les plantes. Amb la nova ampliació es preveu la col·locació d’un nou
extintor en el magatzem de la planta baixa. Els quals tindran les següents característiques:
Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B, situats un a cada planta, cada 15 m des de qualsevol origen
d’evacuació.
Es col·locarà sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m del terra.
Disposarà de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètols de 210 x 210 mm i seran visibles en
cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència.

MC 5.10 Sistemes de protecció contra el llamp
El refugi actual ja disposa d’un sitema de protecció contra els llamps. Com l’ampliació és més baixa que l’element existent
no es preveu la modificació de l’actual instal·lació.

ANTONI FONTDEVILA SANTAMARIA
Arquitecte
Gironella, Gener de 2016
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ. AMPLIACIÓ DEL REFUGI SANT JORDI. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BARCELONA)

Resum de les fitxes justificatives i dels annexes que s’adjunten en el present projecte:

1

Fitxes
Habitabiliat

2

SUA

3

SI- publica concurrència

4

HS-1

5

HS- complert (bàsic)

6

HR

7

HE-1. Habitatge ( bàsic / executiu ).

8

HE-2. RITE

9

HE-3

10

SUA-8. Llamp

11

HS-2. Recollida de residus

12

Fitxa Ecoeficiència. Programa Gencat

13

Residus. Obra nova/Rehabilitació. excel

14

NCSE-02. Sismorresistent.

Antoni Fontdevila Santamaria,
arquitecte col.: 49388/0
Gironella, Gener de 2016
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Antoni Fontdevila Santamaria, arquitecte col.: 49388/0

FITXA D’APLICACIÓ DE LA NORMA NCSE-02
norma de construcció sismoresistent

EDIFICIS
nova construcció

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI
Municipi: Guardiolade Berguedà

Situació: Refugi Sant Jordi Coordenades UTM; X: 401483, Y: 4683117
Número de plantes sobre rasant: 2
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
Classificació de l’edifici en funció
de la seva importància:
(Article 1.2.2)

Acceleració bàsica ab: (1) (2)

NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT NCSE-02

Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Octubre 2004 · v. 1.1

Acceleració de càlcul ac:
(Només en edificis d’importància
normal o especial i amb ab ! 0,04g)

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)

Moderada

Normal

Edificis amb probabilitat
menyspreable de què la seva
destrucció per un terratrèmol
pugui ocasionar víctimes,
interrompre un servei primari o
produir danys econòmics
significatius a tercers.

Edificis la destrucció dels quals
per un terratrèmol pugui
ocasionar víctimes, interrompre
un servei per a la col·lectivitat, o
produir importants pèrdues
econòmiques, sense que en cap
cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc
a efectes catastròfics.

✔

Especial
Edificis la destrucció dels quals
per un terratrèmol pugui
interrompre un servei
imprescindible o donar lloc a
efectes catastròfics. En aquest
grup s’inclouen les construccions
que així es considerin en el
planejament urbanístic i
documents públics anàlegs, així
com en reglamentacions més
específiques

ab / g < 0,04

En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02

ab / g = 0,07

(3)

Coeficient del tipus de sòl C:
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en
ponderar els coeficients Ci de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
Coeficient de risc #%%

Coeficient d’amplificació del terreny S

Edificis d’importància
normal # = 1,0
Edificis d’importància
especial # = 1,3

Si # · ab $%0,1 g & S = C / 1,25
%

%

%

#%'% 1,0
%

Si 0,1 g < #%· ab < 0,4 g & S =

C=

" Ci ·ei = 1,60
30

C
C
a
+ 3,33 · (#%· b – 0,1) · (1 –
)
g
1,25
1,25

Si 0,4 g $%# . ab & S = 1,0

S = 1,25
(4)

ac / g = S · # · ab / g = 0,088

Estructura de murs de càrrega, arriostrada en les dues direccions. Amb murs i forjats d'entremat de fusta laminada

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA
Edificis d’importància moderada

No cal aplicar l'NCSE-02

ab < 0,04g

No cal aplicar l'NCSE-02

0,04 g $%ab < 0,08g(2)

Cal aplicar l'NCSE-02
Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02 en edificis de normal importància sempre que:

✔

- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac ! 0,08g
ab! !%0,08g

(1)

Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions
Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02

✔

ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul.

Data

Setembre 2015

L’arquitecte/a

Antoni Fontdevila Santamaria

Notes:
1)

Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g $%ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab! !%0,12g en tindran, com a
màxim, 2. (art. 1.2.3)

2)

Quan ab !%0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova.

3)

Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny:
Terreny I (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny II (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny III (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2.

4)

Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g $%ac $ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac (%0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1)

5)

En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3).
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CTE

HS 2

Habitatge Unifamiliar

Fitxa justificativa del compliment de HS 2. Evacuació de residus

Ref. del projecte

2015/06

AMBIT D’APLICACIÓ

1

INTERIOR DELS HABITATGES (espai d’emmagatzematge immediat)

Espai per
magatzem
de residus
dins
l'habitatge

HS 2

‣ SITUACIÓ:

x

espai d’emmagatzematge immediat
(dins l'habitatge)

habitatge unifamiliar

- Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a:

Contemplat en projecte
la cuina

X

zones annexes auxiliars
- El punt més alt és a una alçada del terra ≤ 1,20 m

‣ CONFIGURACIÓ

X
X

- L’accés als espais d’emmagatzematge, no necessita d’elements auxiliars (escaletes, tamborets, ..)
- L’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge és
impermeable i fàcilment rentable

‣ CAPACITAT

PV

X

ocupants de l’habitatge (suma de dormitoris senzills i el doble de número de dormitoris dobles)

habitatge

habitacions dobles

habitacions
senzilles

PV ocupants

1

1

38
38

ocupants de l'habitatge
C Capacitat dins de l’habitatge per fracció en dm3 . C = CA · PV
CA

coeficient d’emmagatzematge per persona i fracció (dm 3/persona).

Contenidors mínims per tipus d'habitatge i fracció (en dm3) (dimensions en planta ≥ 30 x 30 cm i volum ≥ 45 dm3 )

habitatge

matèria orgànica

paper/ cartró

114

Decret d'ecoeficiència D.21/2006

412,3

envasos lleugers

296,4

vidre

total

varis

45

399

El projecte garanteix un espai facilment accessible de 150 dm3 que permet la separació
en les fraccions de matèria orgànica, paper/cartró, envasos lleugers, vidre i varis

HS-2 . V.3 (2010) OCT Oficina Consultota Tècnica COAC Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

1266,7
si

CTE

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SUA compliment a les exigències de
Seguretat d’Utilització i accessibilitat

SUA-8

Ref. del projecte 201506

juliol 2011

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na)
! Ne ! Na

SÍ

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
! Ne > Na

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

NO

v.3

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
és necessària doncs:

és necessària doncs:

Ne = 0,012937 Na = 0,002750

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.
* Edificis amb altura > 43m

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Municipi:

!

Ae : (m ) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat

!

C1 :

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts !

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos !

C1 = 0,75

* edifici aïllat !

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó !

C1 = 2,00

!

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

2

· Ne =
!

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

!

!

!

Ng # Ae # C1 # 10

"6

C2 :

=

x 2.156,14x

6,00

C3 :

coeficient segons el contingut
de l’edifici

C4 :

coeficient segons l’ús de l’edifici

C5 :

6,00

6,00

10-6

x

1,00

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

2.156,14 m2

Ne = 0,012937

Estructura formigó
i coberta:

✔

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

metàl·lica

C2 = 0,50

metàl·lica

C2 = 1,00

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable !

C3 = 3,00

* edifici amb altres continguts !

C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment !

C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis !

C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus !

C5 = 5,00

* resta d’edificis !

C5 = 1,00

✔

✔

✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) !

necessitats de continuïtat de
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

·Na =

Guardiola de Berguedà

Ng impactes / any km2 :

5,5
10 " 3 =
C2 # C 3 # C 4 # C5
2,00

# 1,00

5,5
# 1,00

# 1,00

10 " 3

✔

Na = 0,002750

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ AL
LLAMP

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E
· NIVELL DE PROTECCIÓ

4

0 ! E < 0,80

3

0,80 ! E < 0,95

segons el valor de la eficiència
mínima de la instal·lació, E

2

0,95 ! E < 0,98

1

E $ 0,98

DE LA INSTAL·LACIÓ

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

L’edifici

Sí

E $1 "

Na
Ne

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

=1 "

0,002750
0,012937

E $ 0,787

! la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

! la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

HE!3!
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Projecte!bàsic!

R e f e r è n c i a ! d e ! p r o j e c t e : !! 201506
TIPUS!D’INTERVENCIÓ!(*)!
Edifici!de!nova!construcció!
✔

Intervenció!en!edificis!existents!!
canvi!d'ús!característic!de!l'edifici!
canvis!d'activitat!en!una!zona!de!l'edifici!que!
# adequació!de!la!instal"lació!d'aquesta!zona!
impliqui!un!valor!més!baix!del!VEEI!límit,!respecte!al!
de!l'activitat!inicial!
intervencions!en!edificis!amb!una!superfície!útil!
# d’aplicació!en!l’àmbit!del!projecte!
total!final!>!1.000m2!(incloses!les!parts!ampliades,!si!
s'escau),!en!la!que!es!renovi!més!del!25%!de!la!
superfície!il"luminada!
altres!intervencions!en!les!que!es!renovi!o!ampliï!
una!part!de!la!instal"lació:!

✔

# s'adequarà!la!part!de!la!instal"lació!renovada!o!ampliada!per!tal!de!que!es!
compleixin!els!valors!de!VEEI!límit!en!funció!de!l'activitat!!
quan!la!renovació!afecti!a!zones!de!l'edifici!per!a!les!que!s'estableixi!la!
obligatorietat!!de!sistemes!de!control!o!regulació,!se'n!disposarà.

EXIGÈNCIES!
✔

VEEI!valor!d’eficiència!energètica!de!la!instal"lació!(W/m2)!
Es!garantiran!els!valors!límits!fixats!a!continuació!en!funció!de!l’ús!de!cada!zona:!!
(el!valor!inclou!la!il"luminació!general!i!la!d’accent,!exclou!la!d’il"luminació!d’aparadors!i!zones!d’exposició)!
administratiu!en!general
andanes!d’estacions!de!transport!

estacions!de!transport!(6)!
supermercats,!hipermercats!i!grans!magatzems!

3!

sales!de!diagnòstic!(1)!

zones!comunes!en!edificis!residencials!

3,5!

aules!i!laboratoris!(2)!
habitacions!d’hospital!(3)!

centres!comercials!(s’exclou!les!botigues)!(7)!
✔

recintes!interiors!no!descrits!en!aquest!llistat!
zones!comunes! !

✔

magatzems,!arxius,!sales!tècniques!i!cuines!

6!

hosteleria!i!restauració!(8)!
religiós!en!general!

(4)

✔

sales!d’actes,!auditoris!i!sales!d’ús!múltiple!i!convencions;!sales!
d’oci!o!espectacle,!sales!de!reunions!i!sales!de!conferències!(9)!

4!

aparcaments!

8!

botigues!i!petit!comerç!!

espais!esportius!(5)!

✔

5!

biblioteques,!museus!i!galeries!d’art!

pavellons!d’exposicions!o!fires!

✔

habitacions!d’hotels,!hostals,!etc.!

10!

locals!amb!nivell!d’il"luminació!>!600!lux!

2,5!

Potència!instal"lada!a!l’edifici!(W/m2)!

© ! 2 0 1 4 ! ! !Oficina!Consultora!Tècnica!!!Col"legi!d'Arquitectes!de!Catalunya!!!!maig!2014!

En!funció!de!l’ús!de!l’edifici,!la!potència!instal"lada!en!il"luminació!(làmpares!+!equips!auxiliars)!no!superarà!els!següents!valors:!
comercial!

aparcament!

docent!

administratiu!

hospitalari!

15!

✔

residencial!públic!

5!
12!

restauració!

18!

altres!

10!

edificis!amb!nivell!d’il"luminació!>600!lux!

25!

auditoris,!teatres,!cinemes
✔

Sistemes!de!control!i!regulació!
Per!a!cada!zona!!es!disposarà!de:!
$ un!sistema!d’encesa!i!apagada!manual,!a!manca!d’un!altre!sistema!de!control!(no!s’accepta!com!a!únic!sistema!de!control!l’encesa!i!
apagada!des!del!quadre!elèctric)!
$ un!sistema!d’encesa!per!horari!centralitzat!a!cada!quadre!elèctric
Per!a!zones!d’ús!esporàdic:!
$ el!control!d’encesa!i!apagada!s’haurà!de!fer!per!sistema!de!control!de!presència!temporitzat,!o!bé!polsador!temporitzat!
Per!a!zones!amb!aprofitament!de!la!llum!natural!(**)!:!
$ s’instal"laran!sistemes!que!regulin!el!nivell!d’il"luminació!en!funció!de!l’aportació!de!llum!natural:!!
%!en!les!lluminàries!situades!sota!una!lluerna
%!en!les!lluminàries!d’habitacions!de!menys!de!6m!de!profunditat
%!en!les!dues!primeres!línies!paral"leles!de!lluminàries!situades!a!una!distància!<!5m!de!la!finestra
(*)!

S’exclouen!de!l’àmbit!d’aplicació!general:!interiors!dels!habitatges;!construccions!provisionals!amb!un!període!d’utilització!previst!&2!
anys;!!edificis!industrials,!de!la!defensa!i!agrícoles!o!parts!dels!mateixos;!!edificis!aïllats!amb!sup.!útil!total!<50m2;!edificis!històrics!
protegits;!enllumenats!d’emergència!

(**)!

D’aplicació!en!zones!amb!tancaments!de!vidre!a!l’exterior!o!a!patis/atris!i!on!es!donin!unes!determinades!relacions!entre!l’edifici!
projectat,!l’obstacle!exterior,!la!superfície!vidrada!d’entrada!de!llum!i!les!superfícies!interiors!del!local!(veure!DB!HE$3!art.!2.3b).!!
S’exclouen!de!l’aplicació!d’aquest!punt!(aprofitament!de!la!llum!natural):!zones!comunes!d’edificis!no!residencials;!habitacions!
d’hospital;!habitacions!d’hotels,!hostals,!etc.;!botigues!i!petit!comerç!
1/2

E f i c ièn c i a ! e n e rgè t ica ! d e ! le s ! in st a l" la c ion s ! d ' i l " lu m in a c ió !

HE!3!

Projecte!bàsic!

Notes!
Inclou!la!instal"lació!d’il!luminació"general"de!sales!tals!com!sales!d’examen!general,!sales!d’emergència,!sales!d’escàner!i!radiologia,!
sales!d’examen!ocular!i!auditiu!i!sales!de!tractament.!Queden!exclosos!locals!tals!com!sales!d’operació,!quiròfans,!unitats!de!cures!
intensives,!dentista,!sales!de!descontaminació,!sales!d’autòpsies!i!mortuoris!i!altres!sales!que,!per!la!seva!activitat,!es!puguin!!considerar!
com!a!sales!especials.!

(2)!

Inclou!la!instal"lació!d’il"luminació!de!l’aula!i!les!pissarres!de!les!aules!d’ensenyament,!aules!de!pràctica!d’ordinador,!música,!laboratoris!
de!llenguatge,!aules!de!dibuix!tècnic,!aules!de!pràctiques!i!laboratoris,!manualitats,!tallers!d’ensenyament!i!aules!d’art,!aules!de!
preparació!i!tallers,!aules!comuns!d’estudi!i!aules!de!reunió,!aules!de!classes!nocturnes!i!educació!d’adults,!sales!de!lectura,!llars!
d’infants,!sales!de!joc!de!llars!d’infants!i!sala!de!manualitats.!

(3)!

Inclou!la!instal"lació!d’il"luminació!interior!de!l’habitació!i!el!bany,!formada!per!la!il"luminació!general,!il"luminació!de!lectura!i!
il"luminació!per!a!exàmens!simples.!

(4)!

Espais!utilitzats!per!qualsevol!persona!o!usuari!tals!com!rebedors,!vestíbuls,!passadissos,!escales,!espais!de!trànsit!de!persones,!lavabos!
públics,!etc.!

(5)!

Inclou!les!instal"lacions!d’il"luminació!del!terreny!de!joc!i!de!les!grades!d’espais!esportius,!tant!per!a!activitats!d’entrenament!com!de!
competició,!però!no!inclou!les!instal"lacions!d’il"luminació!necessàries!per!a!les!retransmissions!televisades.!Les!grades!seran!assimilables!
a!zones!comunes.!

(6)!

Espais!destinats!al!trànsit!de!viatgers!tals!com!rebedors!de!terminals,!sales!d’arribades!i!sortides!de!passatgers,!sales!de!recollida!
d’equipatges,!àrees!de!connexió,!d’ascensors,!“áreas!de!mostradores!de!taquillas”,!facturació!i!informació,!àrees!d’espera,!sales!de!
consigna,!etc.!

(7)!

Inclou!la!instal"lació!d’il"luminació!general!i!il"luminació!d’accent!del!rebedor,!recepció,!passadissos,!escales,!vestuaris!i!lavabos!dels!
centres!comercials.!

(8)!

Inclou!els!espais!destinats!a!les!activitats!pròpies!dels!serveis!al!públic!tals!com!rebedor,!recepció,!restaurant,!bar,!menjador,!auto$servei!
o!buffet,!passadissos,!escales,!vestuaris,!serveis,!lavabos,!etc.

(9)!

Inclou!la!instal"lació!d’il"luminació!general!i!il"luminació!d’accent.!En!el!cas!de!cinemes,!teatres,!sales!de!concerts,!etc.!s’exclou!la!
il"luminació!amb!finalitats!d’espectacle,!incloent!la!representació!i!l’escenari.!

© ! 2 0 1 4 ! ! !Oficina!Consultora!Tècnica!!!Col"legi!d'Arquitectes!de!Catalunya!!!!maig!2014!

(1)!

'/2

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

P. EDIFICACIÓ

Ref. del projecte: 201506

Ús previst (1)
Comercial

Pública
concurrència

Docent

v.2

Administratiu

Tipus d’intervenció en l’edifici o local

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

juny 2008

DADES DE L’EDIFICI O LOCAL

Nova construcció

Residencial
habitatge

✔

Residencial
públic

✔

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

Rehabilitació (2)

Altres intervencions en edifici o local existent

✔

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
Nova instal·lació

Reforma de la
instal·lació

✔

- Canvi del tipus d’energia
- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

- Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció
d’ACS o la modificació dels existents.
- Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred.
- El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

✔

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Objecte
Climatització (5)

Calefacció (6)

✔

Refrigeració(7)

Ventilació (8)

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Calor

Producció d’aigua calenta sanitària,
(ACS) (9)

✔

Centralitzada

Calor

kW

Fred

kW

Tipus d’instal·lació
Individual

✔

Nombre
d’individuals

1

Calor
Fred

37,00

Fred

kW
kW

Centrals de producció de calor o fred
Caldera

✔

Caldera
mixta

Unitat
autònoma
compacta

Unitat
autònoma
partida

Bomba
de calor

Planta
refredadora

Captadors
solars

Altres
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P
Calor (11)

37,00 kW Fred (11)

kW

Solar (12)

P equip recolzament

0,00 kW

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)

0,00 kW

Fonts d’energia previstes
Electricitat

✔

Combustible gasós

✔

Combustible líquid

Energia solar

✔

Altres

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
Objecte
ACS

Calefacció

Climatització

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

Dades de la instal·lació
Demanda energètica
anual estimada (13)

0 kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

70

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

0,00 kW

Captació
Individual

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

2
0,00 m

Potència tèrmica equivalent
P = 0,7 kW/m2 x S captadors (12)

0,00 kW

Acumulació
Individual

D O C U M E N T A C I Ó No cal
documentació
TÈCNICA
per donar compliment
al RITE
i a la Instrucció 4/2008
(14)

✔

0 litres

Nombre de dipòsits

a) P calor i/o fred < 5 kW
b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
elèctrics- amb P individual o suma de P ! 70 kW
c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat
d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)

MEMÒRIA
TÈCNICA

- 5 kW ! P calor i/o fred ! 70 kW

PROJECTE

- P calor i/o fred > 70 kW: - Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de

(15)

Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.
l’edifici, o bé

- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

1 Ut.

RITE

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

2/3

EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Projecte

Gene ra l

En l’àmbit del CTE:

“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips.

CTE HE 2

✔

juny 2008

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

v.2

En l’àmbit del RITE:

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene,
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

RITE

✔

CTE

HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006

Ecoeficiència

✔

Prevenció i control
de la legionel·losi

Benestar
i H ig i e n e

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”

RITE IT 1.1.4.2

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

- Ventilació de l’interior dels habitatges "
- Ventilació en la resta d’edificis " s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”
“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

Ref. projecte:

201506

✔

✔
CTE DB HS 3
RITE IT 1.1.4.2

✔

✔

RITE IT 1.1.4.3
Prevenció i control
de la legionel·losi

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR

✔

✔

RITE IT 1.2

✔

Rendiment
energètic

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu règim de rendiment màxim.”

RITE IT 1.2.4.1

Distribució
de calor i fred

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.”

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5

✔

Utilització
d’energies
renovables

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles,
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”

RITE IT 1.1.4.6

✔

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:
- Si la demanda d’ACS és # 50 l/dia a 60ºC
- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

S e gu ret at

✔

Qualitat tèrmica
de l’ambient

(*) En l’àmbit del CTE, cal
disposar d’un sistema de
ventilació que garanteixi
l’exigència bàsica HS 3
“Qualitat de l’aire interior”:

E f ic i è n c i a
e ne rg èt ica

RITE IT 1.1

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔

✔

✔

✔

CTE DB HE 4
D. 21/2006

✔

Ecoeficiència

RITE IT 1.3

✔

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

NOTES
(1)

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes):
-

Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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juny 2008

recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2)

El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”.
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.

(3)

A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de
producció d’ACS: per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS ! 50 litres a Tª 60 ºC .

(4)

L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.

(5)

Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

(6)

Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7)

Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8)

Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”.

(9)

Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és # 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades.

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
P total = $ P generadors
* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació,
serà la més gran de les dues.
*

A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:

Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)

Calderes mixtes de calefacció i ACS:

Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:

El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
calefacció (bomba de calor):

El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
2

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m , si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:
2

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m x S captadors
(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.
En el projecte s’inclourà la següent informació:
a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.
c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.
Ref. projecte:
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HE!1!

Limitació!de!la!demanda!energètica !

Projecte!execució

intervenció!en!edificis!existents!
ús!habitatge!o!assimilable!
R e f e r è n c i a ! d e ! p r o j e c t e :! 201506
DADES!
Tipus!d’intervenció:!!
Tipus:!

✔

Reformes!destinades!a!canvi!d’ús!característic!de!l’edifici!

Tipus:!
✔

Renovació!de!més!del!25%!de!l’envolvent!tèrmica!final!
✔

Ampliació:!!veure!fitxa!d’obra!nova!

✔

Intervenció!que!produeix!modificacions!en!les!condicions!
exteriors!o!interiors!d’un!element!de!l’envolvent!tèrmica!i!que!
suposa!un!increment!de!la!demanda!energètica!de!l’edifici!
Modificació!substancial,!substitució!o!incorporació!d’elements!
de!l’envolvent!tèrmica!
Creació!o!substitució!de!particions!interiors!

a ús residencial privat:
Ú s ! d e ! l ’ e d i f i c i : ! ! Assimilable
!

Clima!hivern:!

A

B!

C!

D

✔

E!

Clima!estiu:

✔

1

2!

3!

4

JUSTIFICACIÓ!DEL!COMPLIMENT!DE!L’EXIGÈNCIA!
Valors!de!la!demanda!energètica.!!
Procediment!de!càlcul:!

La!demanda!energètica!conjunta!de!calefacció!i!refrigeració*!de:!
l’edifici!objecte!=!!!!!!!!!!!!!

✔

!!kW"h/m2!any < a!la!de!l’edifici!de!referència!=!!!

Transmitàncies!tèrmiques!màximes
transmitància!tèrmica!màxima,! W/m2!K

U!

de!l’element,!W/m2!K

© ! 2 0 1 4 ! ! Oficina!Consultora!Tècnica!!!Col"legi!d'Arquitectes!de!Catalunya!!!!maig!2014!

✔

✔

✔

Zona!climàtica!d’hivern!
B!

C!

D!

✔

E!

$!Murs!i!elements!en!contacte!amb!el!terreny!

0,28

!!#!

1,25!

1,00!

0,75!

0,60!

0,55!

$!Cobertes!i!terres!en!contacte!amb!l’aire!

0,29

!!#!

0,80!

0,65!

0,50!

0,40!

0,35!

$!Obertures!

1,4

!!#!

5,70!

4,20!

3,10!

2,70!

2,50!

1,25!

1,10!

0,95!

0,85!

0,70!

!!!!P a r t i !c i !o n s !!i !n t e r i !o r s !!!e n t r e !!u n !i !t !a t !s !!!d ’ ú s !!d i f e r e n t s :!!

-

!!#!

$!verticals!

0,85

!!#!

$!mitgeres!

-

!!#!

!!!P a r t i !c i !o n s !!i n t e r i !o r s !!!e n t r e !!u n !i t !a t !s !!!d e l !!!m a t !e !i !x !!!ú s :!
$!horitzontals!

1,20

!!#!

1,80!

1,55!

1,35!

1,20!

1,00!

$!verticals!

1,20

!!#!

1,40!

1,20!

1,20!

1,20!

1,00!

permeabilitat!!
a!l’aire!l’element!
✔

A!
!!T a n c a m e n t s !!e n !!!c o n t a c t !e !!a m b !!l ’ e x t e r i !o r :!!

$!horitzontals!

✔

!kW"h/m2!any!

Obertures!

27

permeabilitat!a!l’aire!màxima,!m3/h!m2!
!!#!

50!

50!

27!

27!

27!

Limitació!de!condensacions!en!l’àmbit!de!la!intervenció,!si!s’escau.!
Verificació!mitjançant:! Altres, CERMA

* Dconjunta!=!Dcal!+!0,7!Dref,!per!a!edificis!situats!en!territori!peninsular
Dconjunta!=!Dcal!+!0,85!Dref,!per!a!edificis!situats!en!territori!extrapeninsular
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Annex K Fitxes justificatives
K.1

Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic
mitjançant l'opció simplificada.

Envans. (apartat 3.1.2.3.3)
Característiques
de projecte
exigides
2
m (kg/m )=
25
≥

Tipus

CV 1 Envà divisori interior de taulers
de DM fixats mecànicament a estructura de muntants de fusta de pi acabat
pintat o només vernissat. (Gruix=24
cm)
CV 2 Envà divisori interior de taulers
de DM fixats mecànicament a estructura de muntants de fusta de pi. (
Gruix=10 cm)

36

≥

m (kg/m )=

26.5

≥

RA (dBA)=

36

≥

RA (dBA)=
2

33

33

Elements de separació horitzontals entre recintes(apartat 3.1.2.3.5)
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre:
a)
un recinte d'una unitat d'ús i qualsevol altre de l'edifici;
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat.
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i b)

Solució d'elements de separació horitzontals entre:Plantes d’una mateixa unitat d’ús. Recinte habitable i recinte

d’instal·lacions.
Elements constructius

Element de separació horitzontal

Tipus

Forjat

CH1: Paviment interior, parquet
de fusta natural, làmina aïllant, capa de subsòl del
parquet, làmina de polietilè
(PE), taulell de fusta contraxapada,Aïllament tèrmic
de llana de roca 20+20mm
entre els rastrells de pi de
200x 50mm, taulell OSB/3
de 18mm . (Gruix= 11cm)

Terra flotant
Sostre
suspès

Característiques
de projecte
exigides

2

m (kg/m )=

110

≥

RA (dBA)=
RA (dBA)=
Lw (db)=

60

≥
≥
≥

RA (dBA)=

HR K-1

≥

45

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5)
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior:Façana nord
(1)
Elements
Àrea
% Buits
Tipus
2
constructius
(m )

Part cega

Buits

EE1: Façana ventilada
d’entremat estructural de
fusta de pi i acabat exterior amb façana ventilada
de lames horitzontals de
fusta. (Gruix total 28,8
cm. )
TEFU : Finestra de fusta
laminada de Pi. Amb
juntes de goma isofòmiques entre marc i fulla.
Amb escopidor d’alumini.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire,
classificció mínima 9A
d’estanqueitat a l’aigua i
classificació mínima C5
de resitència al vent,
amb bastiment sense
persiana. Vidre Climalit
SGG PLANITHERM ONE
II + SSG PLAINCLEAR
amb triple envidrament i
doble cambra. Composició (6 / 16 Ar 95%+4 ),
vidre exterior baix emissiu i cambra d'aire amb
gas Argó > 95%.

20.5

Característiques
de projecte
exigides
RA,tr(dBA)

=Sc

=

55

≥

45

=

-

≥

-

=

55

≥

45

RA,tr(dBA)

19%

4.8

=Sh

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façanasud

Part cega

EE1: Façana ventilada
d’entremat estructural de
fusta de pi i acabat exterior amb façana ventilada
de xapa metal·lica.sobre
rastrells de fusta(Gruix
total 36,0 cm.)

RA,tr(dBA)

7.75

=Sc

HR K-2

48%

Buits

TEFU : Finestra de fusta
laminada de Pi. Amb
juntes de goma isofòmiques entre marc i fulla.
Amb escopidor d’alumini.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire,
classificció mínima 9A
d’estanqueitat a l’aigua i
classificació mínima C5
de resitència al vent,
amb bastiment sense
persiana. Vidre Climalit
SGG PLANITHERM ONE
II + SSG PLAINCLEAR
amb triple envidrament i
doble cambra. Composició (6 / 16 Ar 95%+4 ),
vidre exterior baix emissiu i cambra d'aire amb
gas Argó > 95%.

RA,tr(dBA)

7.6

=Sh

=

33

≥

31

=

55

≥

45

=

33

≥

25

=

55

≥

45

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana est

Part cega

Buits

EE1: Façana ventilada
d’entremat estructural de
fusta de pi i acabat exterior amb façana ventilada
de lames horitzontals de
fusta. (Gruix total 28,8
cm.)
TEFU : Finestra de fusta
laminada de Pi. Amb
juntes de goma isofòmiques entre marc i fulla.
Amb escopidor d’alumini.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire,
classificció mínima 9A
d’estanqueitat a l’aigua i
classificació mínima C5
de resitència al vent,
amb bastiment sense
persiana. Vidre Climalit
SGG PLANITHERM ONE
II + SSG PLAINCLEAR
amb triple envidrament i
doble cambra. Composició (6 / 16 Ar 95%+4 ),
vidre exterior baix emissiu i cambra d'aire amb
gas Argó > 95%.

RA,tr(dBA)

8.70

=Sc

RA,tr(dBA)

0%

0.00

=Sh

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana oest

Part cega

EE1: Façana ventilada
d’entremat estructural de
fusta de pi i acabat exterior amb façana ventilada
de xapa metal·lica sobre
rastells de fusta. (Gruix
total 36,0 cm.)

RA,tr(dBA)

15.6

=Sc

HR K-3

42%

TEFU : Finestra de fusta
laminada de Pi. Amb
juntes de goma isofòmiques entre marc i fulla.
Amb escopidor d’alumini.
Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire,
classificció mínima 9A
d’estanqueitat a l’aigua i
classificació mínima C5
de resitència al vent,
amb bastiment sense
persiana. Vidre Climalit
SGG PLANITHERM ONE
II + SSG PLAINCLEAR
amb triple envidrament i
doble cambra. Composició (6 / 16 Ar 95%+4 ),
vidre exterior baix emissiu i cambra d'aire amb
gas Argó > 95%.

Buits

RA,tr(dBA)

11.7

=Sh

=

Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Coberta general
(1)
Elements
Àrea
% Buits
Tipus
2
constructius
(m )

Part cega

Buits

CE1: Coberta inclinada
de xapa metàl·lica sobre
rastrells de fusta i sobre
entremat estructural de
fusta amb muntants de
200x50i polaques de
OSB de 20mm a cada
cara. Gruix(36,0 cm)

57.3

(1)

=
0%

Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat.

HR K-4

≥

28

Característiques
de projecte
exigides
RA,tr(dBA)

=Sc

=Sh

33

RA,tr(dBA)

=

87

≥

≥

30

CTE

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

HS

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

v.3

abril 2008

Ref. del projecte: 201506

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

-2

10-5<Ks<10-2

Alta

Mitja

Baixa

> 10

" 10

Mitja

Baixa

IV

V

! 10

✔

Grau d’impermeabilitat

-5

" 10

(3)

1

✔

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)
Alta

Taula 2

-5

✔ Grau d’impermeabilitat
✔ (4)

1

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

✔

III

Zona eòlica

Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn

(6)

Taula 6

" 15

✔

16-40
E0

Grau d’impermeabilitat

✔

(7)

4

41-100

✔

E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.

✔

✔

CTE
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”
Edificis
d’habitatges

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal #

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu
interior d’espais per
emmagatzemar les cinc fraccions
dels residus ordinaris.

✔

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2

✔

CTE
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HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de
l’aire viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”
VENTILACIÓ
DELS RECINTES

Interior dels habitatges

Ventilació
general
(apartat 3.1.1)

Es garantiran els
cabals mínims de
ventilació
mitjançant la
implantació dels
sistemes de
ventilació adequats

Àmbit:

Conjunt de l’habitatge

Sistemes:

- Híbrid, o bé

Cabals
mínims:

Admissió d’aire - Dormitoris # 5 l/s persona
de l’espai
- Sala d’estar # 3 l/s persona
exterior (1)

✔

- Mecànic

(taula 2.1)

menjador

Extracció de
l’aire viciat (2)

- Banys

# 15 l/s local

- Cuina

# 2 l/s m i
# 8 l/s local si hi ha

2

aparells de combustió

Ventilació
addicional
(apartat 3.1.1)

Àmbit:

Cuina

Cabal
mínim:

Extracció mecànica per a bafs
i contaminants de la cocció (2)

# 50 l/s

(taula 2.1)

Ventilació
complementària
(apartat 3.1.1)

Magatzem de residus en
(4)
edificis d’habitatges

Cabal mínim:

Àmbit:

Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables.

(apartat 4.4)

Superfície practicable! 1/20 Superfície útil del local

10 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.2)

(1)

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

Trasters en edificis
d’habitatges

Cabal mínim:

0,7 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.3)

- Natural,

✔

- Híbrid, o bé
- Mecànic

Aparcaments

Cabal mínim:
(taula 2.1)

Locals d’altres tipus
EVACUACIÓ DELS De les instal·lacions
PRODUCTES DE
tèrmiques
LA COMBUSTIÓ
(1)

120 l/s plaça

Sistema de ventilació:
(apartat 3.1.4)

(1) (2)

- Natural, o bé
- Mecànic

- Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3.

(5)

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la
(6)
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques

✔

Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D ! H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D ! 3 m.
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà:

(2)

(4)
(5)

(6)

A ! 3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5 " F " 3 m.

b)

A ! F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m.

L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable.

(3)

a)

Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt
on puguin haver persones de forma habitual.

Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el D. 259/2003
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta de l’edifici.
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació.
Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997).
Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

CTE
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

! L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.
! Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida
útil de la instal·lació.
! El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens
patògens.

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

! Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran
discontinuïtats entre:

! Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
! Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
! Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instal·lació

Buidat de la xarxa:

! Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

q ! 0,04l/s ! urinaris amb cisterna
q ! 0,05l/s ! “pileta” de rentamans
q ! 0,10l/s ! rentamans, bidet, inodor
q ! 0,15l/s ! urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q ! 0,20l/s ! dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
q ! 0,25l/s ! rentavaixelles industrial (20 serveis)
q ! 0,30l/s ! banyera ! 1,40m, aigüera no domèstica
q ! 0,60l/s ! rentadora industrial (8kg)

✔

✔

✔

Aigua Calenta (ACS)
q ! 0,03l/s ! “pileta de rentamans
q ! 0,065l/s ! rentamans, bidet
q ! 0,10l/s ! dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
q ! 0,15l/s ! banyera < 1,40m rentadora domèstica
q ! 0,20l/s ! banyera ! 1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
q ! 0,40l/s ! rentadora industrial (8kg)

Pressió:

! Pressió mínima: Aixetes, en general # P ! 100kPa
Escalfadors i fluxors # P ! 150kPa
! Pressió màxima: Qualsevol punt de consum # P " 500kPa

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

! Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals

! Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

Accessibilitat de la
instal·lació

! Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

Identificació

! Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.

Comptatge

! Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS

! La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del
punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m

Dispositius d’estalvi
d’aigua

! A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.

✔

✔
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

! La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació
d’altre tipus de residus.
! S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

✔

Ventilació

! Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

✔

Traçat

! El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

✔

Dimensionat

! Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

✔

Manteniment

! Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la Part I del CTE)

✔

Façanes
Mitgeres descobertes

D E F I N I C I Ó D E L G R A U D ’ I M P E R ME A B I L I T A T D E L E S F A Ç A N E S
Zona Pluviomètrica Taula 5 I

II

III

Zona eòlica

IV

✔

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)

! 15

✔

16-40

41-100

E0

E1

Classe d’entorn Taula 6

Grau d’impermeabilitat

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

✔
3

✔

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FAÇANA CARA
VISTA

Amb
cambra
d’aire

Ventilada

Grau ! 5

B3+C1

No
ventilada

Grau ! 2

B1+C1+J1+N1

C1+H1+J2+N2

Grau ! 3

B1+C1+H1+J2+N2

B2+C1+J1+N1

Grau ! 4

B2+C1+H1+J2+N2

Grau ! 5

B3+C1

Grau ! 2

B1+C1+J1+N1

Grau ! 3

B1+C1+H1+J2+N2

Grau ! 5

B3+C1

Grau ! 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau ! 4

R1+B2+C1

Grau ! 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau ! 4

R1+B2+C1

Grau ! 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau ! 4

R1+B2+C1

Grau ! 5

R3+C1

aïllament a l'interior Grau ! 2
del full principal
Grau ! 3

R1+C1

Grau ! 5

R3+C1

Ventilada aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau ! 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau ! 4

R2+C1

Grau ! 5

R3+C1

Grau ! 4

R1+B2+C1

Grau ! 5

R2+B1+C1

Grau ! 5

R3+C1

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
CONTINU

Amb
cambra
d’aire

Ventilada
No
ventilada

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
DISCONTINU

Amb
cambra
d’aire

No
ventilada
Sense cambra d’aire

C1+H1+J2+N2

R1+B1+C1
B3+C1

✔

R2+B1+C1

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.

Agost 2007

COAC · Oficina Consultora Tècnica

✔

1/17

C1

R3

R3+C1

/

- Entramat lleuger de fusta massissa de 15cm de gruix.

Full principal: :

- Sistemes derivats: sistemes formats per qualsevol dels elements discontinus
anteriors i un aïllament tèrmic

- Plaques: elements de grans dimensions

- Lames: elements que tenen una dimensió petita i una altra gran

- Escates: elements manufacturat de petites dimensions

El revestiment ha de ser d’algun d’aquests elements:

- Adaptació als moviments del suport

- Disposició a la cara exterior del full principal d’un arrebossat de morter

- Fixació al suport suficient per garantir la seva estabilitat

x

x

Grau d’impermeabilització ! 5

- Revestiment discontinu rígid fixat mecànicament de les següents característiques:

Revestiment exterior de resistència molt alta a la filtració

Façana amb revestiment discontinu sense cambra d’aire

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

ÀMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports,
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm !
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix " 1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius " 25 m.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)
Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Estructura general

Plantes soterrani
R120
(R180 si h > 28m)

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant
h ! 15m

h ! 28

h > 28m

R90

R120

R180

En escales protegides

! R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)

Vestíbul d’independència

! Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk " 1kN/m²) i els
! R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
! R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

CO
BE
RTE
S

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
DGPEIS/Servei de Prevenció

! EI-120
! EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
! EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle $ format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.

! Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.

! Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.

! Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:
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especial alt
Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Horitzontal (m)
>2,5
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
Vertical (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
! Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
! L’establiment respecte la resta de l’edifici.
! La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.)
! Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m²
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
! S " 2500 m² (5000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
! Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus,
espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.
!
Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120
!
Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a
traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici.
!
Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols
2
!
Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m per materials de revestiment i de mobiliari fix.
!
No existeixi en aquest espai cap zona habitable
! Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable.
! Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.

Sectors d’incendi

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

Requeriments a garantir en funció de:
" l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
" situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Plantes soterrani
EI 120
(EI 180 si h > 28)

(1)

(2)

Portes de pas entre sectors

Caixa escènica

Elements d’evacuació protegits

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

DGPEIS/Servei de Prevenció

no s’admet
!

Plantes sobre rasant
h ! 15m

15 # h ! 28m

h > 28m

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes.

!
Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors
2
!
Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m )
!
Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari)
!
Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s % 1 m a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial
Ventilació o control de fums
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle $ de façanes:
o
Finestres o forats en façana
$ ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
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Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

LOCALS DE RISC ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació
RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

Elements estructurals

R 90

R 120

R 180

Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

SI

SI

EI2 45-C5

EI2 30-C5 (les dues)

EI2 45-C5 (les dues)

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

BFL-s1

Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

MATERIALS DE REVESTIMENT

2.5. Reacció al foc dels materials
En recintes protegits

En recorreguts normals
En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi
Elements decoratius i mobiliari

COMPONENTS ELÈCTRICS

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990
Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

! Butaques i seients fixes tapissats:
" Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006
! Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc:
" Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)
2

1 persona / 0,25 m
1 persona / seient

2

1 persona / 0,5 m
1 persona / 1 m

2

OCUPACIÓ

2

Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

1 persona / 1,2 m

2

1 persona / 1,5 m

1 persona / 2 m

2

1 persona / 3 m

2
2

1 persona / 4 m
2
1 persona / 5 m

DGPEIS/Servei de Prevenció

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

zones per a espectadors dempeus
zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte
zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir
zones de públic en discoteques
zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc.
salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc.
zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.)
zones de públic de gimnasos sense aparells.
zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc.
sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals,
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls,
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales
d’espectacles i de reunió.
zones de bany de piscines públiques.
vestuaris de piscines públiques.
lavabos de planta
zones d’estança pública en piscines descobertes.
zones de públic amb aparells de gimnasos.

Pàgina 3 de 7

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

!
zones d’us administratiu.
!
zones de públic en terminals de transport.
!
zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc.
1 persona / 40 m²
!
arxius i magatzems
!
Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2
!
S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).
!
A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.
!
Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.
!
Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.
1 persona / 10 m

Zones d’ocupació nul·la

ESPAI EXTERIOR SEGUR

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

2

3.1. Elements d’evacuació

PORTES
PASSOS

Dimensionat

Característiques

Passos entre fileres de seients
(Localitats)

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A % P / 200
Amplada % 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte
d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes
Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.):
! Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A % 30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per
cada seient addicional.
! En files amb sortida pels dos extrems, pas de A % 30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per
cada seient addicional. Per 30 seients o més: A % 50 cm.
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada % 1,20 m
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
! Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82).
! Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250
més o fracció (art. 28 del REP/82).
! Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada % 1,20 m (art. 28 del REP/82).
Localitats de graderia per més de 3000 espectadors dempeus:
! Pendent < 50%
! Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem.
! Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.
Barreres % 1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de
SU 5)
Passadissos i rampes no protegits:
Passadissos protegits:
!
Capacitat: A % P / 200
!
P " 3 S + 200 A
!
Amplada % 1 m (0.80 m en passeres !
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones
d’escena i altres de P " 10 persones
de públic) (0.80 m si P " 10 persones,
habituals)
usuaris habituals)
!
Rampes per més de 10 persones: longitud " 15 m i pendent " 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
" 10%
" 8%
" 6%
!
!
!
!
!
!
!

No protegides

Protegides

Per h " 10 m

Per h " 20 m

A % P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent

DGPEIS/Servei de Prevenció

Amplada mínima segons nº de persones:

Per h " 2.80 m
Per P " 100 fins h " 6 m
A % P / (160 – 10 h)

Especialment protegides
S’admet en tot cas
E " 3 S + 160 As

0,80 si P "25 persones
0,90 si P "50 persones
1,00 si P "100 persones
1,10 si P >100 persones
S’admet en tot cas
E " 3 S + 160 As
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Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència

No es demana

Tramades

!
!

Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

No es demana

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

0,80 si P "25 persones
0,90 si P "50 persones
1,00 si P "100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
Espai lliure % 0,5 m

Altura salvada " 3.20 m.
% 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

540 mm " 2C + H " 700 mm
H % 280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)
!
A un costat per alçada > 555 mm.
!
Als 2 costats si amplada lliure d’escala % 1.20 m.
!
Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A % P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A % P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d’evacuació
sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.
!
Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.
Excepcions per establiments integrats en centres comercials
!
de S " 500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència
!
de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre.
! 4m fins a sortida de planta
! 6m fins espai exterior segur
Excepcions:
!
Zones d’ocupació nul·la
!
Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació " 100 persones
- Recorreguts " 25 m (*31,2m) o bé " 50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m
Més d’una sortida
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
!
COMPATIBILITAT
Per establiments integrats en edifici
d’altre ús

Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

Locals de risc especial
Desembarcament d’escales a planta
baixa

DGPEIS/Servei de Prevenció

- Recorreguts evacuació " 25m (* 31,2m)

- Ocupació afegida d’escala: Persones " 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE
subministrament d’il·luminació 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

Enllumenat d’emergència

- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Enllumenat de abalisament

- En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació.

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
! un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
! una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc>1000 m
Per ocupació > 500 persones.
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia.

(4)

4.2. Mitjans d’extinció

Hidrants exteriors

En general:
2
2
- 1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
- 1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
2
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m
2
En recintes esportius per Sc > 5.000 m

(5)

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
Extintors

Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(6)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca
Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció

2

- Per Sc > 500 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada % 50kW
- En caixa escènica
- En centres de transformació de RISC ALT

Cortina d’aigua

Protegint el teló de boca de la caixa escènica

Control de fums d’incendi

- Per ocupació > 1000 persones
- En caixa escènica
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones

Ascensor d’emergència

(7)

DGPEIS/Servei de Prevenció

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q"40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q"50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur
(3) El sistema inclou detectors automàtics
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.

(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

En particular:
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc.
En general:
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.
Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

RISC BAIX

RISC MIG

------

100<V "200 m
3

RISC ALT
3

V>200 m

3

3

3

100<V "200 m

200<V "400 m

V>400 m

5<S "15 m²

15<S "30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P "30 kW

30<P "50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S "100 m²

100<S "200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P "200 kW

200<P "600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P "400 kW

P>400 kW

-------

S "3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P "2520 kVA
P "630 kVA

2520<P "4000 kVA
630<P "1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació "300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

DGPEIS/Servei de Prevenció
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t
( no h ab i ta tg e)

DB SUA / D135/95

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible per a tots els edificis

! Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici ! taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

! Itinerari practicable
* edificis ! PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
! Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

! Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici ! taula d’usos públics

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

! Itinerari practicable:
* edificis ! PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

! Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats ! taula d’usos públics
Edificis o establiments d’ús privat:

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

! Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Amplada: ! 0,90 m

2011/03

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell ! 2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior ! 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
! 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

! 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ! 0,80 m
- Alçada: ! 2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un "1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un "1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de "1,50m.

- Alçada: ! 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m # 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada !0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
"1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada: ! 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura " amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla ! 0,78 m)
- Alçada: ! 2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

- Pendent: " 4% (longitudinal)
" 2% (transversal)

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

- Espai de gir: " ! 1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada: ! 1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A ! 1,00m per a longitud
"0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada: ! 2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

AC C E S S I B L E (DB SUA)

Itineraris

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació
✔

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada $ 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ! 14 cm.

- Amplada: ! 0,80 m
- Alçada: ! 2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de " 1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de " 1,20 m.

- Alçada: ! 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada: ! 0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

S’admet $ 2% en rampes exteriors

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

2011/03

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de " entre 3 i 5 cm, separat ! 4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària ! 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és $ 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

- transversal:

- Trams:

$ 12% trams < 3m de llargada
$ 10% trams entre 3 i 10m de llargada
$ 8% trams > 10m de llargada

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

$ 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p ! 6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m " prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament ! 0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p ! 6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària ! 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ! la de la rampa
longitud ! 1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram $ 9 m.
- amplada ! 1,20m
- rectes o amb radi de curvatura ! 30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal ! 1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: $ 10%
trams < 3m de llargada
$ 8%
trams < 6m de llargada
4< p $ 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

Itineraris

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: $ 12% per a trams $ 10 m de llargada
- transversal: s’admet $ 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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cabina

- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

2011/03

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió !10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- amplada: ! 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
"1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- sentit d’accés ! 1,40 m
- sentit perpendicular ! 1,10 m

- Botoneres:

- Portes

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades " 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle " 1,40 x 1,40m

- Su ! 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades " 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle " 1,40 x 1,40m

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)
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- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un "1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: ! 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés ! 1,20 m
- sentit perpendicular ! 0,90 m
- superfície ! 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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Escales. Configuració

ESCALES

D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)

- Amplada

- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
- " 1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas ! 2,10 m

- Altura de pas

! 2,20 m

- Graons:

- Graons:

- frontal 0,13 " F " 0,175m

! 1,00 m

- frontal F " 0,16m

- estesa, E ! 0,28m

- estesa, E ! 0,30m

- 0,54m " 2F +E " 0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E ! 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”
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- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle "
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- Trams:

- nombre de graons seguits " 12.

- Trams:

- salvarà una altura $ 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
! 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ! la de l’escala
longitud ! 1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a ! 0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de " entre 3 i 5 cm, separat ! 4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada $ 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació % 0,90m # 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament ! 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

2011/03
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ANNEX 4 INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS
Grups H i J

DECRET 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”

novembre de 2012

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Referència del projecte: 2015-06

Àmbit d’aplicació:

✔ G r u p H Augment de superfície útil d’un habitatge sense afectació
de l’estructura

Grup J

Redistribució total de l’interior d’un habitatge sense
modificació de la superfície

REQUISITS GENERALS

Annex 2

! Construcció (apartat 3)

Característiques de la construcció que conforma o afecta l’habitatge:
- ser sòlida
- evitar que traspuï humitat
- ser estanca a les aigües pluvials
- evitar la inundació de l’habitatge
- el sòl trepitjable tant de l’habitatge com del seu accés ha d’estar completament pavimentat,
no ser polsegós i no implicar perill a les persones
- els desnivells > 0,60m es protegiran amb elements protectors o baranes resistents als cops

! Instal·lacions (apartat 6)

Fontaneria:

✔

✔

- Subministrament directe de xarxa
- Captació pròpia o aforament ! Dipòsit de 200 l / habitatge

Sanejament:

- Connexió a xarxa pública de clavegueres:

! Sí

✔

! No: Depuració prèvia

! Espais d’accés a l’habitatge
(apartat 6)

Electricitat:

- Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa
exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les
d’un habitatge situat en nucli urbà, es garantiran les condicions fixades en l’apartat “Interior
habitatge: electricitat”

Accés:

- Comunicació de l’habitatge amb el seu exterior
- L’accés, no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix
habitatge o comunitari

Il·luminació
artificial:

- Ha de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti quedi
il·luminat

REQUISITS DE L’HABITATGE
! Composició mínima (apartat 1)
! Superfície útil interior (apartat 4)
! Instal·lacions

- Fontaneria

(apartat 6)

(1)
(2)

✔

Annex 2

Una sala (S), una cambra higiènica (CH), un equip de cuina instal·lat i permetre la instal·lació directa d’un
equip de rentat roba.

✔

✔

✔

Su ! 20m2 (1) (2)

Instal·lació d’aigua freda que:

Instal·lació d’aigua calenta (ACS) que:

- està en bon estat
- dóna servei, com a mínim, a:
* pica de la cuina
* lavabo
* banyera o dutxa
* equip rentat de roba

- està en bon estat
- dóna servei, com a mínim, a:
*pica de la cuina
* lavabo
* banyera o dutxa
- admet un consum seguit d’ACS en les següents
condicions: 50 l a 40ºC amb un cabal " 10 l/m

- Sanejament

- Xarxa d’evacuació que

- Electricitat

mecanismes

núm.

punts de llum

!1

amb interruptor independent a cada peça

endolls

!1
!2
!4
!2
!1

per a cada aparell d’equip obligatori
sala
sala amb equip de cuina
cuina
habitacions

✔

* està en bon estat
* connecta amb tot l’equip que el requereix
- Tots els desguassos tenen un dispositiu sifònic
segons dependència o equip

✔

Característiques de la
instal·lació interior:

✔

- disposa, com a mínim, d’un
interruptor de control de
potència (ICP)
- no implica un risc per a les
persones ni pertorbacions
en el normal funcionament
d’altres instal·lacions

Superfície útil interior: superfície amb alçada lliure ! 1,90m
Superfície mínima de l’habitatge usat o preexistent: es contempla l’excepcionalitat dels habitatges de superfície útil mínima entre 15 i 20m2, que hagin
estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de
l’entrada en vigor d’aquest Decret (3/11/2012).
EDIFICI - HABITATGE. Intervencions en edificis existents grups H i J

Condicions d’habitabilitat D.141/2012

ANNEX 4 INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS
Grups H i J

✔

DECRET 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”

novembre de 2012

Oficina Consultora Tècnica. COAC

S AL A (S)
Superfície útil "

- Su " 10 m2

Configuració "

- alçada útil mínima ! 1,90m
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de
2,40 x 2,40m
- no té cap estrangulació en planta < 1,40m
(excepte en el pas entre sala d’estar-cuina)
- si la sala inclou l’espai de l’equip de cuina
(EMC), la superfície vertical oberta que
relacioni els dos espais ! 1,40m2

Característiques "

- no conté cap aparell higiènic
- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la
ventilació obligatòria de cap altra peça

- Si conté equip de cuina: 14 m2
Ventilació "

- obertura en façana, directa o a través de galeria a:
* espai públic
* pati d’illa
* pati parcel·la amb superfície en planta !
4m2 i permet la inscripció d’un cercle de #
! 1,80m
- sup. obertures: " 0,80m2 entre 0,80m i 2m d’alçària

✔

H ABIT ACIONS (H)
Superfície útil (1) "
Ventilació "

- S ! 5m2 (preexistents)
- S ! 6m2 (noves)

Configuració "

- habitació de 5m2:
* admet la inscripció d’un quadrat en planta de
1,80m x 1,80m

- obertura en façana, directa o a través de galeria a:
* espai públic
* pati d’illa
* pati de parcel·la

- habitació de 6m2:
* admet la inscripció d’un quadrat en planta de
2,00m x 2,00m (2)

- sup. obertures: " 0,40m2 entre 0,80m i 2m d’alç.
Característiques "

- alçada útil mínima ! 1,90m

* en habitatges de " 3 habitacions: almenys
una habitació admet la inscripció d’un quadrat
en planta de 2,60m x 2,60m (2)
(aplicable en intervencions del grup J)

- es pot independitzar
- no conté:
* l’equip obligatori de cuina ni rentat de roba
* cap aparell higiènic que sigui un vàter,
safareig o abocador

✔

CUINA (C) (peça independent)
Configuració "

Ventilació "

- alçada útil mínima ! 1,90m

EQUIP DE CUINA
Composició "

- com a mínim, per una aigüera i un aparell de
cocció elèctric o de gas i en una mateixa peça

Característiques "

- la peça on està inclòs no disposa de cap aparell
higiènic

- directa a l’aire lliure
- a través de conducte:
* vertical:
activat estàticament, o bé
activat mecànicament
* horitzontal: activat mecànicament

✔

C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)
Composició "

- CH preexistent:
* conté vàter

Ventilació "

- directa a l’aire lliure (façana, espai públic, pati
d’illa, pati de parcel·la, pati de ventilació)
- a través de conducte:
* vertical: activat estàticament, o bé
activat mecànicament
* horitzontal, activat mecànicament

Característiques "

- és independitzable
- la dutxa o banyera té impermeabilitzat el seu sòl
i els seus paraments fins a una alçada " 2,10m.

- CH nova:
* conté tot l’equip higiènic obligatori
(excepte el rentamans que pot estar situat
en un espai de circulació)
Configuració "

- alçada útil mínima ! 1,90m
- l’agrupació dels aparells higiènics és lliure

EQUIP HIGIÈNIC
Composició "

- format, com a mínim, per : * un vàter
* un lavabo
en bon estat.
* una dutxa o banyera

✔

Equip de rentat de roba
Composició "

Disposa de:

- una presa d’aigua freda
- un desguàs
- una presa de corrent

GALERIA
Configuració /
Ventilació "

- peça que té un finestral que dóna directament a
l’aire lliure
- superfície vidriada ! 60% superfície de façana
- superfície d’il·luminació i ventilació ! " superfícies
d’il·lum. i ventil. de les estances que s’obrin a l’ext.

(1)

Només s’admeten habitacions de 5m2 en cas d’intervencions del grup H quan siguin habitacions preexistents en les que no s’actua. Les habitacions noves
han de tenir una superfície mínima de 6m2.
(2)
Els quadrats de 2,60 i 2,00m no podran ser envaïts pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge.
ESPAIS dels habitatges. Intervencions en edificis existents grups H i J
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CTE Normativa tècnica
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar
compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II
del CTE.
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el
document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent
als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI,
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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1. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals
de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación,CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat.
(BOE 11.03.10)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
Ley de Contratos del sector público
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)
Llei de l’Obra pública
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)
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2. REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant
elements comuns com a l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Altres usos
Segons reglamentacions específiques
Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y
no discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document BàsicSUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Seguretat en cas d’incendi
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CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008
Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document BàsicSeguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document BàsicSalubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
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CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals
Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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3. NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD
173/2010 (BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucciód'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i
el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat.
(BOE 11.03.10)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre
ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75;
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90).
Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat
dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones
técnicasderogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones
periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcciód’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell 95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
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CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Ordenances municipals
Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb
ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
9 / 14

Antoni Fontdevila Santamaria, arquitecte col.: 49388/0

NA_NORMATIVA APLICABLE

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ. AMPLIACIÓ DEL REFUGI SANT JORDI. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BARCELONA)

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD
173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos
fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso
propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en totallò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovatpel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en totallò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovatpel RD 919/2006
Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa
extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la
inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim
d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació
Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el
real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al
servei de telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució
dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions
terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD
173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción
Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación,CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD
1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)
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Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación,CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que
es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con
discapacitat. (BOE 11.03.10)
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)

Antoni Fontdevila Santamaria,
arquitecte col.: 49388/0
Gironella, Generde 2016
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RESUM DE PRESSUPOST
El pressupost d’execució material per la realització de les obres puja aproximadament a la quantitat de 73.534,10
euros (SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS I DEU CÈNTIMS).
C.01

TREBALLS PREVIS, MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

4.241,30 €

C.02

FONAMENTACIÓ, SOLERES, IMPERMEABILITZACIONS I CANALITZACIONS

2.452,78 €

C.03

ESTRUCTURA DE FUSTA

19.733,51 €

C.04

ENVOLVENTS I REVESTIMENTS EXTERIORS

11.113,27 €

C.05

DIVISORIES I REVESTIMENTS INTERIORS

2.600,57 €

C.06

PAVIMENTS

2.066,73 €

C.07

SERRALLERIA, FUSTERIA i VIDRIERIA

5.085,15 €

C.08

INSTAL.LACIONS

C.09

EQUIPAMENTS I MOBILIARI

23.122,06 €
3.118,74 €
73.534,10 €

TOTAL
TOTAL PRESSUPOST

73.534,10 €

Antoni Fontdevila Santamaria,
arquitecte col.: 49388/0
Gironella, Gener de 2016
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AMIDAMENTS

Partida
1.

Uts

Long

Amp

Alt

Total

TREBALLS PREVIS, MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

1.01 m
²

Neteja, esbrossada i preparació de terreny
general

1,00

90,00

90,00

TOTAL PARTIDA

1.02 m
³

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora (tipus bobcat) i amb les terres
deixades a la vora
50% volum excavació

90,00 m²

0,50

5,40

6,86

18,52

0,50

8,60

4,89

21,03

TOTAL PARTIDA

1.03 m
³

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora (tipus
bobcat) amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora
50% volum excavació

39,55 m³

0,50

5,40

6,86

18,52

0,50

8,60

4,89

21,03

TOTAL PARTIDA

1.04 m
³

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb miniexcavadora (tipus bobcat) amb martell trencador i
amb les terres deixades a la vora
sabates fonamentació

39,55 m³

13,00

0,60

0,60

0,50

2,34

sabates dobles fonamentació

3,00

0,60

0,60

0,50

0,54

fonamentació murets de contenció rocalla

1,00

18,00

0,40

0,40

2,88

TOTAL PARTIDA

1.05 m
³

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb miniexcavadora (tipus bobcat) amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora
desaigua ch1
desaigua ch 2

5,76 m³

1,00

2,00

0,30

0,30

1,00

22,00

0,30

0,50

TOTAL PARTIDA

1.06 m
³

Excavació de rasa per impermeabilització i drenatge de
fonaments de fins a 1 m de fondària,en roca de resistència a
la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
miniexcavadora (tipus bobcat) amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora
façana nord

Enderroc de mur de maçoneria en ampit de finestra, a mà i
amb martell trencador manual i runa deixada a la vora per la
seva reutilització
finestra façana nord

3,30
3,30 m³

1,00

8,60

0,60

0,60

TOTAL PARTIDA

1.07 m
³

0,18

3,10
3,10 m³

1,00

0,80

1,40

1,12
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finestres façana oest

1,00

1,20

1,40

TOTAL PARTIDA

1.08 pa

Enderroc de volum d'accés, inclou mur, coberta i graons, a mà
i amb martell trencador manual i runa deixada a la vora per la
seva reutilització
volum Accés

2,80 m³

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA

1.09 m
²

1,00 ut

Enderroc d'envà de maó de 5/7 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i amb la runa deixada a la vora
cancell entrda

1,00

2,84

2,50

7,10

1,00

2,17

2,50

5,43

ch1

1,00

2,00

2,50

5,00

recepció cuina

1,00

1,86

2,50

4,65

TOTAL PARTIDA

1.10 u

22,18 m²

Arrencada de full i bastiment de finestra, portes i/o porticons,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
portes exteriors

2,00

2,00

portes cancell

3,00

3,00

portes ch1

2,00

2,00

finestres cuina

2,00

2,00

finestres menjador

2,00

2,00

TOTAL PARTIDA

1.11 pa Enderroc d'armari i altell d'obra ceràmica i fusta, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega de manual sobre
contenidor
armari i altell p1

11,00 u

1,00

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA

1.12 m
³

1,00 ut

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat i
formigó, en tongades de 50 cm com a màxim
desaigua ch1

1,00

2,00

0,30

0,30

0,18

desaigua ch 2

1,00

22,00

0,30

0,50

3,30

TOTAL PARTIDA

1.13 pa

3,48 m³

Enderroc de cambra higiènica amb la retirada de sanitaris,
griferia, conduccions, desaigües i part de l'enrajolat.
ch1

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA

1.14 pa

Enderroc d'armari exterior de bloc de formigó i coberta
metàl.lica tipus "Deck"
runa general

1,00
1,00 ut

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA

1.15 pa

1,68

1,00
1,00 ut

Gestió i reutilització de runa i material d'excavació dins la
mateixa obra
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runa general

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA

1.16 pa

1,00
1,00 ut

Transport de residus inherts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb saques
finestres, portes i residus d'obra…

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA

1,00
1,00 ut
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Partida

FONAMENTACIÓ, SOLERES, IMPERMEABILITZACIONS I
CANALITZACIONS
2.01 m³ Fonament en rasa o sabata de formigó armat HA-25/P/20/IIa
realitzat en obra i abocat a ma, armat amb 30 kg/m3 d'acer en
barres corrugades B 500 S . Inclòs capa de neteja
sabates fonamentació

Uts

Long

Amp

Alt

Total

13,00

0,60

0,60

0,50

2,34

3,00

0,60

0,60

0,50

0,54

1,00

18,00

0,40

0,40

2.

sabates dobles fonamentació
fonamentació murets de contenció rocalla
TOTAL PARTIDA

2.02 kg

Estructura de perfils d'acer laminats en calent S275JR per a pilars i
suports, treballats a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou plaques de
recolzament d'ancoratge, amb esperes soldades a taller, i
anivellament de plaques, tot segons plànols de detall.

pilars de fonamentació + placa d'ancoratge

16,00

30,00

Estructura de perfils d'acer laminats en calent S275JR per a
jàsseres i bigues, treballats a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou lamina de
neoprè per recolzament d'estructura de fusta, tot segons plànols
de detall.

bigues metàl.liques de fonamentació

2,00

15,00

33,70

1.011,00

2,00

11,30

33,70

761,62

2,00

2,15

33,70

144,91

2,00

17,30

33,70

1.166,02

1,00

6,70

33,70

225,79

1,00

6,05

33,70

203,89

1,00

8,95

33,70

301,62

TOTAL PARTIDA

2.04 m² Impermeabilització i drenatge exterior de mur de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS. Inclòs
drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
160 mm de diàmetre i reblert de graves
impermeabilització de façana nord
impermeabilització murers de contenció

3.814,84 kg

1,00

8,60

0,50

4,30

1,00

18,00

0,80

14,40

TOTAL PARTIDA

2.05 ml

480,00
480,00 kg

TOTAL PARTIDA

2.03 kg

2,88
5,76 m³

18,70 m²

Realització de mestres per el recolzament d'estructura sobre mur
existent de pedra, amb morter
mestres per estructura de fusta

2,00

10,60

21,20

2,00

4,50

9,00

1,00

6,60

6,60
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1,00

2,35

2,35

3,00

3,00

9,00

1,00

6,00

6,00

TOTAL PARTIDA

54,15 ml
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Partida

Uts

3.

ESTRUCTURA DE FUSTA

3.01

m²

3.02

m²

Forjat unidireccional lleuger amb panells prefabricats de 200mm
amb entremat de KVH 60x200 1c/50cm, taulell OSB/3 22mm
exterior i OSB/3 15mm interior i aïllament tèrmic de cel.lulosa de
200mm. Inclou unió encadellada entre panells i làmina
impermeabilitzant exterior Ampatop Secura
forjat
annex
forjat
entrada
TOTAL PARTIDA

Long

façanes entrada

3.04

ml

Coberta amb forjat unidireccional lleuger amb panells prefabricats
de 200mm amb entremat de KVH 60x200 1c/50cm, taulell OSB/3
22mm exterior i OSB/3 15mm interior i aïllament tèrmic de
cel.lulosa de 200mm. Inclou unió encadellada entre panells
forjat
annex
forjat
entrada
TOTAL PARTIDA

Jàssera perimetral amb biga de fusta laminada GL24h 120x260.
Recolzada i fixada a mur estructural d'entramat lleuger. Inclou
fresat de la biga per la realització d'encaixos de coberta realitzats a
taller
annex
entrada

53,00

53,00

1,00

10,15

10,15
63,15 m²

1,00

23,00

23,00

1,00

25,00

25,00

1,00

3,75

3,75

1,00

5,12

5,12

1,00

8,55

8,55
65,42 m²

1,15

53,00

60,95

1,15

10,15

11,67
72,62 m²

1,00

12,50

12,50

1,00

1,96

1,96

1,00

4,50

4,50

TOTAL PARTIDA

3.05

ml

Total

1,00

TOTAL PARTIDA

m²

Alt

Mur estructural lleuger amb panells prefabricats de 200mm amb
entramat de KVH 60x200, 1c/50cm, taulell OSB/3 22mm exterior i
OSB/3 15mm interior i aïllament tèrmic de cel.lulosa de 200mm.
façanes
annex

3.03

Amp

Dorment de suport de coberta amb biga de fusta laminada GL24h
120x260. fixat amb tacs quimics sobre mur de pedra existent. Inclou
fresat de la biga per la realització d'encaixos de coberta i forats
d'unió per els tacs químics sobre el dorment de fusta realitzats a
taller
annex

entrada

18,96 ml

1,00

12,50

12,50

1,15

6,20

7,13

1,00

4,50

4,50

TOTAL PARTIDA

24,13 ml
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Partida

4.

Uts

Long

Amp

Alt

Total

ENVOLVENTS I REVESTIMENTS EXTERIORS

4.01 m²

Revestiment exterior de façana amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, d'1 mm de gruix, acabat llis de color
estàndard, sistema de junt longitudinal amb tapajunts sobre
enllistonat, cada 50 cm, i junt transversal amb unió plegada simple,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou rastrell de 160x30mm i
làmina impermeabilitzant Tybec UV facade
façanes annex

façanes entrada

1,00

31,40

31,40

1,00

4,45

4,45

1,00

11,50

11,50
47,35 m²

TOTAL PARTIDA

4.02 m²

Revestiment exterior de façana amb aplacat de fusta de pi de Larix
sobre sub-estructura amb rastrell verticals de fusta de 40x40
c/50cm. Inclou làmina impermeabilitzant Tybec UV facade
façanes annex

1,00

11,35

11,35

1,00

6,65

6,65

façanes entrada

1,00

6,65

6,65

1,00

2,90

2,90

TOTAL PARTIDA

4.03 m²

Revestimentexterior de coberta amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, d'1 mm de gruix, acabat llis de color
estàndard, sistema de junt longitudinal amb tapajunts sobre
enllistonat, cada 50 cm, i junt transversal amb unió plegada simple,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou rastrell de 160x30mm,
làmina impermeabilitzant exterior Ampatop Secura + làmina
impermeabilitzant EPDM
annex
entrada

27,55 m²

1,15

53,00

60,95

1,15

10,15

11,67

TOTAL PARTIDA

4.04 ml

Remat de planxa d'acer galvanitzat lacat, de 1mm de gruix, 40 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 2 o 3 plecs, per a minvell,
escopidor, rafec... col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat, i segellat
minvell
annex

rafecs
dintells

retorns

1,00

10,60

10,60

1,15

6,20

7,13

entrada

1,00

4,50

4,50

annex

1,00

12,50

12,50

entrada

1,00

4,50

4,50

annex

1,00

7,40

7,40

entrada

1,00

0,45

0,45

1,00

7,40

7,40

entrada

1,00

0,45

0,45

annex

2,00

0,85

1,70

2,00

3,10

6,20

entrada

2,00

1,80

3,60

annex

1,00

8,65

8,65

escopidors annex

brancals

72,62 m²
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entrada

1,00

22,80

22,80

2,00

6,70

13,40

TOTAL PARTIDA

111,28 ml
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Partida

5.

Uts

Long

Amp

Alt

Total

2,40

7,13

DIVISORIES I REVESTIMENTS INTERIORS

5.01 m²

Divisoria vertical amb taulell de fibres orintades OSB/3 hidròfug a
les dos cares, de 15 mm de gruix i aïllament acúsitc amb llana de
roca, col.locat sense adherir, sobre entramat de 75x50 cm
h.4

1,00

2,97

TOTAL PARTIDA

5.02 m²

7,13 m²

Divisoria vertical amb taulell de fibres orintades OSB/3 hidròfug a
les dos cares, de 15 mm de gruix i aïllament acúsitc amb llana de
roca, col.locat sense adherir, sobre entramat de 45x45 cm
ch2

2,00

1,72

2,80

TOTAL PARTIDA

5.03 m²

Tasdossat vertical sobre paret existent de pedra, amb taulell
tricapa d'avet a una cara, de 15 mm de gruix, sobre entramat de
45x45 cm
m.2

9,63 m²

1,00

7,27

2,80

20,36

h.4

1,00

3,00

2,80

8,40

ch

1,00

0,86

2,80

2,41

mgz.2

1,00

4,95

2,80

13,86

c.e

1,00

4,10

2,80

11,48

brancal porta m.2

2,00

0,50

2,20

2,20

brancal porta mgz.2

2,00

0,50

2,20

2,20

TOTAL PARTIDA

5.04 m²

Revetiment vertical amb taulell tricapa d'avet a una cara, de 15
mm de gruix, collat directament sobre sostre. Inclou làmina de
barrera de vapor AMPATEX Cento e:0,27 mm
m.2

60,90 m²

1,00

7,27

2,00

14,54

h.4

1,00

4,70

2,00

9,40

1,00

2,97

2,40

7,13

ch

1,00

0,86

2,80

2,41

mgz.2
c.e

1,00

4,95

2,80

13,86

1,00

1,66

2,80

4,65

1,00

4,10

2,00

8,20

1,00

1,97

2,40

4,73

TOTAL PARTIDA

5.05 m²

9,63

Revetiment horitzontal (de sostre) amb taulell de fibres orintades
OSB/3 hidròfug a una cara, de 15 mm de gruix, collat directament
sobre sostre. Inclou làmina de barrera de vapor AMPATEX Cento
e:0,27 mm
m.2

64,91 m²

1,15

7,27

2,97

24,83

h.4

1,15

4,70

2,97

16,05

ch

1,15

0,86

1,66

1,64

mgz.2

1,15

4,95

1,66

9,45

ce

1,15

4,10

1,97

9,29

TOTAL PARTIDA

61,26 m²
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5.06 ut

Pintat de portes interior de fusta o DM, a l'esmalt a l'aigua, amb una
capa segelladora i dues d'acabat
portes

4,00

4,00

TOTAL PARTIDA

5.07 m²

Pintat de parament vertical i/o horitzontal interior de guix o
arrebossat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
m.1

cuina

entrada

4,00 ut

2,00

6,60

2,80

36,96

2,00

4,36

2,80

24,42

1,00

6,60

4,36

28,78

2,00

3,60

2,80

20,16

1,00

2,85

2,80

7,98

1,00

3,60

2,85

10,26

2,00

1,47

2,80

8,23

2,00

2,84

2,80

15,90

1,00

1,47

2,84

4,17
156,86 m2

TOTAL PARTIDA

5.08 pa

Tapiat de finestra amb doble fulla d'envà ceràmic. Inclou part
proporcional d'enguixat i pintat i/o enrajolat per deixar-ho
totalment acabat.
cuina

1,00

TOTAL PARTIDA

1,00
1,00 ut
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Partida
6.
6.01

Uts

Long

Amp

m²

Subministrament i col.locació de paviment interior de fusta de pi.
m.2

1,00

7,27

2,97

21,59

h.4

1,00

4,70

2,97

13,96

1,00

0,86

1,66

TOTAL PARTIDA

m²

Subministrament i col.locació de paviment interior de gres. Zones
humides
ent.1

pa

1,00

3,84

1,47

5,64

mgz.2

1,00

4,95

1,66

8,22

ce

1,00

4,10

1,97

8,08
21,94 m²

Reparacions, repicats i recrescudes de paviment per anivellament
dels paviments existents previa a la col.locació dels nous paviments.
general

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA

6.04

m²

1,43
36,98 m²

TOTAL PARTIDA

6.03

Total

PAVIMENTS

ch

6.02

Alt

Tarima exterior de posts de fusta de pi tractats amb autoclau, amb
sals de coure o cuperitzada, de 20 mm de gruix i fins 120 mm
d'amplària, col.locats separats 10 mm, sobre rastrells de 50x75mm
c/60 cm, amb visos d'acer inoxidable. Inclou grao d'accés segons
plànol de detall
terrassa

1,00 ut

1,00

7,44

TOTAL PARTIDA

2,44

18,15
18,15 m²
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Partida
7.

Uts

Long

Amp

Alt

Total

SERRALLERIA, FUSTERIA i VIDRIERIA

7.01 m² Tancament exterior practicable, de fusta laminada de pi per a
envernissar, sobre bastiment de base, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4
d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana i Vidre Climalit amb triple envidrament i doble camara.
Composició: (5+5 / 16 Arg. 95% / 6 / 16 /5).
finestres m.2

4,00

1,18 0,90

4,23

balconera m.2

1,00

3,00 2,50

7,50

finestres h.4

2,00

1,18 0,90

2,12

balconera c.e

1,00

2,00 2,45

4,90

finestres c.e

1,00

0,40 2,15

0,86

balconera mgz.2

1,00

1,50 3,35

5,03
24,63

TOTAL PARTIDA

7.02 u

Subministrament i col.locació de porticó doble de dos fulles plegables
amb guia superior, amb panells opacs de xapa galvanitzada lacada sobre
marc tubular. Inclou manetes, ferratges, guies... Tot segons planol de
detall.
finestres m.2

4,00

4,00

finestres h.4

2,00

2,00

finestres c.e

1,00

1,00
7,00 u

TOTAL PARTIDA
7.03 u

Subministrament i col.locació de porticó de dos fulles plegables i roda
de suport inferior, amb fusta de pi de Larix. Inclou manetes,
ferratges... Tot segons planol de detall.
balconera m.2

1,00

1,00

balconera c.e

1,00

1,00

balconera mgz.2

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA
7.04 u

Subministrament i col.locació porta interior, de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana DMF, estructura interior de fusta, per pintar
,formada per una fulla batent o correder de 40mm per una llum de
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a envà,
manetes, ferratges, guies i tapetes incloses.
ent.1
c.h

3,00 u

1,00
2,00
1,00

ch.2
TOTAL PARTIDA

1,00
2,00
1,00
4,00 u
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Partida

8.

Uts

Long

Amp

Alt

Total

INSTAL.LACIONS

8.01 PA

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS:
Ampliació i modificacio de quadre de maniobra , PIA 10A, diferencial
40-30mA 3 PIES per dependencies guarda i cuines, menjador i
dormitoris. Aprofitament de la instal·lació preexistent, canvi de
voltatge a 230V i substitució de totes les luminaries. Connexio de
cablatges amb regletes. Instal·lacio de 18 bases d'endoll 16A 230V de
superficie , instal·lació nova segons planol en zona ampliació 1 en
zona dels usuaris amb interruptor en la cuina per tallar alimentació.
Subministrament i col·locació de 18 regletes fluorescents de 18w de
baix consum amb reactancia electronica . Subministrament i
col·locació de 5 llums emergència. 160 lumenns de superficie. Tota
la instal·lació haura de complir els preceptes del REBT i de les
instruccions tècniques complementaries en vigor.
general

1,00

1,00 PA

TOTAL PARTIDA

8.02 PA

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERÍA, XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA:
Xarxa de distribució d'aigua freda i calenta sanitària amb canonada
depolietile multicapa per a consum humà de seccions adequades,
amb tot tipusaccessoris i aparellatges, formada per: derivació des de
la clau de pasde l'ampliació fins bany (lavabo, inodor i dutxa)
isafareig (rentadora), i al escalfador. S'intal·laran claus de pas
al'entrada de cada local humit i cada aparell sanitari s'instal·larà
ambflexo amb clau de pas. Les canonades encastades aniran en vaina
dePVC corrugat i les lliures amb funda aïllant. La instal·lació es
realitzaràsegons el grafiat als plànols, tot complert i segons la
normativa vigent.S'inclou sanitaris Roca Mod Victoria, aixetes marca
TRES mod ECO, accessoris de bany Inox mod Dallas i muntatge
d'aquests elements.
general

1,00

TOTAL PARTIDA

8.03 PA

INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ, SANEJAMENT I VENTILACIÓ:
Instal.lació interior de sanejament i evacuació aigues grises, amb
tubs de PVC de diversos diametres segons plànol de detall. Inclou
elements auxiliars, arquetes, pericons i connexions a sistema de
depuració i tractament.
Instal.lació interior de ventilació i evacuació fums , amb tubs
d'alumini de diversos diametres i característiques segons plànol de
detall. Inclou elements auxiliars, peces de fixació i formació de
xemeneies a coberta
general

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, PRODUCCIÓ D'ACS:
Subministrament i col·locació de caldera de peu La caldera Domusa
Sirena Mix Duo 25 E de condensacio estanca de acero con una
potencia de 28 Kw.Subministrament i col·locació de 10 Radiadors
totalitzant 150 elements amb claus termostatiques marca Orkli
Estesa de canonades de superficie amb tub multicapa en instal·lacio
vista
general

1,00 PA
1,00 PA

1,00

TOTAL PARTIDA

8.04 PA

1,00 PA

1,00 PA
1,00 PA

1,00

TOTAL PARTIDA

1,00 PA
1,00 PA
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8.05 PA

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA:
Instal·lació solar fotovoltàica amb la substitució dels captadors
existents per 8 Panel Solar de 300 w pic monocristali o policristalí de
ultima generació per instal·lacions aillades 24V de 72 Celles,marca
Atersa, Axitec o similar. Tensio en el optim de potència de 36,19v
Imp 8,34A. Part proporcional de cablejat ( caiguda de tensio inferior
a 1%) i petit material IP 55 fins quedar en condicions de utilització.
canalitzacio IP 55 exterior. Formaran camps independents de
generació maxim 60A. Cada camp Fotovoltaic disposara del pertinent
fusible de protecció de intensitat adient a la entrada del
corresponent regulador.Connexions electriques amb terminals.
Inclou reguladors MPPT de 80A marca Xantrex, Outback , o similar.
Inversor cargador Rich Electric Combi 3 de 6000W 24V. Baterías
estacionaries de plom marca OPzS 2V 1800Ah o similar , vas obert i
placa tubular Configuración de 24 Vasos de 2 voltios en 2 series a
24V. . Tap antideflagrant. Larga durada (15 anys en flotació. 2.000
cicles según IEC- 896- 2 Homologación CC 5641 y DIN 40736. Tensión
nominal: 2 V por vaso Capacidad C100 : 1800 Ah. 73.9 Kg. per vas.
Inclou 2 bancades adient, elevada del terra i anivellable i
connexionat de les series als altres elements de la instal·lació
prexistents . amb caixes de bornes i elements de desconnexio
practicables. Capacitat 1200Ah en C-10. Connexions electriques amb
terminals
general

1,00

TOTAL PARTIDA

1,00 PA
1,00 PA
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Partida

Uts

Long

Amp

Alt Total

9.
EQUIPAMENTS I MOBILIARI
9.01 u
Subministrament de conjunt de taula i dos bancs de fusta per a
menjador de 1800 cm de longitud
nou
menjador

3,00
TOTAL PARTIDA

9.02 u

3,00 u

Subministrament i col.locació de conjunt de taula i bancada tipus bagul
de fusta. Tot segons plànol de detall
habitació guardes

1,00
TOTAL PARTIDA

9.03 u

1,00 u

4,00
TOTAL PARTIDA

4,00 u

1,00
TOTAL PARTIDA

1,00 u

1,00

1,00
1,00 u

TOTAL PARTIDA
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color fort, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació
habitació guardes

1,00

1,00
1,00 u

TOTAL PARTIDA
9.08 u

1,00

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals. Altres
articles: ref. P33W200 de la serie Massilles de silicona de BASF-CC.
habitació guardes

9.07 u

4,00

Subministrament de somier i matalàs de 200x150cm
habitació guardes

9.06 u

1,00

Conjunt de taules i cadires plegables/apilables per terrassa
terrassa

9.04 u

3,00

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de
maniguets
1,00
TOTAL PARTIDA

1,00
1,00 u
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