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ANNEX 3. CONDICIONS TECNIQUES GRC 
 
INDEX DE PLÀNOLS            
 
PLANOLS ARQUITECTURA 
 
01  SITUACIO, EMPLAÇAMENT,TOPOGRAFIC I FITXA URBANISTICA 
 
02   PLANTA  GENERAL SOTERRANI -2 . NIVELL –6.35     1/100 
03   PLANTA  GENERAL SOTERRANI -1 . NIVELL –3.40     1/100 
04  PLANTA  GENERAL BAIXA . NIVELL +0.00      1/100 
05  PLANTA  GENERAL ALTELL. NIVELL +2.95      1/100 
06  PLANTA  GENERAL PRIMERA . NIVELL +5.90     1/100 
07  PLANTA  GENERAL SEGONA . NIVELL +8.85     1/100 
08   PLANTA  GENERAL TERCERA . NIVELL +11.80     1/100 
09   PLANTA  GENERAL QUARTA. NIVELL +14.75     1/100 
10   PLANTA  GENERAL CINQUENA . NIVELL +17.70     1/100 
11   PLANTA  GENERAL BADALOTS .  NIVELL +20.57     1/100 
12   PLANTA  GENERAL COBERTES       1/100 
 
13   ESCALA A. PLANTA BAIXA / PLANTA APARCAMENT    1/50 
14   ESCALA A. PLANTA  TIPUS / PLANTA ALTELL     1/50 
15   ESCALA A. PLANTA  COBERTA / PLANTA BADALOT    1/50 
 
16   ESCALA B. PLANTA  APARCAMENT / PLANTA BAIXA    1/50 
17   ESCALA B. PLANTA  PRIMERA / PLANTA TIPUS     1/50 
18   ESCALA B. PLANTA  BADALOT / PLANTA COBERTA    1/50 
 
19   ESCALA C. PLANTA  BAIXA /PLANTA APARCAMENT    1/50 
20   ESCALA C. PLANTA  TIPUS / PLANTA ALTELL     1/50 
21   ESCALA C. PLANTA  BADALOT / PLANTA SOTACOBERTA /PLANTA COBERTA 1/50 
 
22   ESCALA D. PLANTA  APARCAMENT / PLANTA BAIXA / PLANTA PRIMERA  1/50 
23   ESCALA D. PLANTA TIPUS / PLANTA BADALOT / PLANTA COBERTA 1/50 
 
24   ESCALA E. PLANTA  BAIXA / PLANTA APARCAMENT    1/50 
25   ESCALA E. PLANTA  PRIMERA / PLANTA TIPUS     1/50 
26   ESCALA E. PLANTA  BADALOTS / PLANTA COBERTA    1/50 
 
27   ESCALA F. PLANTA BAIXA / PLANTA PRIMERA     1/50 
28   ESCALA F. PLANTA BADALOT / PLANTA COBERTA / PLANTA TIPUS   1/50 
 
29   ESCALA G. PLANTA  BAIXA / PLANTA ALTEL     1/50 
30   ESCALA G. PLANTA TIPUS / PLANTA  BADALOT / PLANTA COBERTA  1/50 
 
31  PLANTES TIPOLOGIES  A, A’, B, C , D , D’     QUADRE DE SUPERFÍCIES     1/50 
32  PLANTES TIPOLOGIES  E, F, G, H , I , J      QUADRE DE SUPERFÍCIES    1/50 
33  PLANTES TIPOLOGIES  Bb, Bx, Gb, Hb , Ib , Jb     QUADRE DE SUPERFICIES 1/50 
 
34  ALÇATS GENERALS , Façanes C/. Montmajor,Montsant, Aneto i Passatge    1/200 
35  SECCIONS  A, B, C, D, E        1/200 
36  SECCIONS 1, 2, 3, 4, 5        1/200 



37  SECCIO F         1/100 
38  SECCIO G         1/100 
 
39  SECCIONS CONSTRUCTIVES (2)           1/20 
40  DETALL FAÇANES 1 . Plantes tipus           1/20 
41  DETALL FAÇANES 2 . Plantes baixa      1/20 
42  DETALL FAÇANES 3 . Detalls GRC       1/20 
 
PLÀNOLS ESTRUCTURA 
 
E01 PLANTA GENERAL. FONAMENTS.       1/100 
E02 QUADRE FONAMENTS. DETALLS FONAMENTS 1     S/E 
E03 DETALLS FONAMENTS 2        S/E 
E04 QUADRE MURS. DETALLS MURS       VARIES 
 
E05 ESCALA A . QUADRE DE PILARS.  DETALLS     S/E 
E06 ESCALA A . NIVELL –0.08. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E07 ESCALA A . NIVELL –0.08. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E08 ESCALA A . NIVELL +2.87. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E09 ESCALA A . NIVELL +2.87. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E10 ESCALA A . NIVELL +5.82. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E11 ESCALA A . NIVELL +5.82. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E12 ESCALA A . NIVELL +8.77/+11.72/+14.67/+17.62. CASSETONS I BIGUES  1/50 
E13 ESCALA A . NIVELL +8.77/+11.72/+14.67/+17.62. ARMAT TRANS. I LONGI.  1/50 
E14 ESCALA A . NIVELL +20.49. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E15 ESCALA A . NIVELL +20.49. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL  1/50 
 
E16 ESCALA B . QUADRE DE PILARS.  DETALLS     S/E 
E17 ESCALA B . NIVELL +1.12. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E18 ESCALA B . NIVELL +1.12. ARMAT TRANSVERSAL     1/50 
E19 ESCALA B . NIVELL +1.12. ARMAT LONGITUDINAL     1/50 
E20 ESCALA B . NIVELL +5.82. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E21 ESCALA B . NIVELL +5.82. ARMAT TRANSVERSAL     1/50 
E22 ESCALA B . NIVELL +5.82. ARMAT LONGITUDINAL     1/50 
E23 ESCALA B . NIVELL +8.77/+11.72/+14.67/+17.62. CASSETONS I BIGUES  1/50 
E24 ESCALA B . NIVELL +8.77/+11.72/+14.67/+17.62. ARMAT TRANSVERSAL  1/50 
E25 ESCALA B . NIVELL +8.77/+11.72/+14.67/+17.62. ARMAT LONGITUDINAL  1/50 
E26 ESCALA B.  NIVELL +20.49. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E27 ESCALA B . NIVELL +20.49. ARMAT TRANSVERSAL     1/50 
E28 ESCALA B . NIVELL +20.49. ARMAT LONGITUDINAL     1/50 
 
E29 ESCALA C . QUADRE DE PILARS.  DETALLS     1/50 
E30 ESCALA C . NIVELL –0.08. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E31 ESCALA C . NIVELL –0.08. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E32 ESCALA C . NIVELL +2.87. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E33 ESCALA C . NIVELL +2.87. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E34 ESCALA C . NIVELL +5.82. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E35 ESCALA C . NIVELL +5.82. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E36 ESCALA C . NIVELL +8.77/+11.72/+14.67. CASSETONS I BIGUES   1/50 
E37 ESCALA C . NIVELL +8.77/+11.72/+14.67. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL 1/50 
E38 ESCALA C . NIVELL +17.62. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E39 ESCALA C . NIVELL +17.62. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL  1/50 
E40 ESCALA C . NIVELL +20.49. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E41 ESCALA C . NIVELL +20.49. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL  1/50 
 
E42 ESCALA D . QUADRE DE PILARS.  DETALLS     1/50 
E43 ESCALA D . NIVELL –3.40. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E44 ESCALA D . NIVELL –3.40. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E45 ESCALA D . NIVELL –0.08. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E46 ESCALA D . NIVELL –0.08 ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E47 ESCALA D . NIVELL +2.87/+5.82. CASSETONS I BIGUES    1/50 
E48 ESCALA D . NIVELL +2.87/+5.82. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL  1/50 
E49 ESCALA D . NIVELL +8.77. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E50 ESCALA D . NIVELL +8.77. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
 
E51 ESCALA E . QUADRE DE PILARS.  DETALLS     1/50 
E52 ESCALA E . NIVELL –3.40. CASSETONS I BIGUES     1/50 



E53 ESCALA E . NIVELL –3.40. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E54 ESCALA E . NIVELL –0.08. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E55 ESCALA E . NIVELL –0.08. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E56 ESCALA E . NIVELL +2.87/+5.82. CASSETONS I BIGUES    1/50 
E57 ESCALA E . NIVELL +2.87/+5.82. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL  1/50 
E58 ESCALA E . NIVELL +8.77. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E59 ESCALA E . NIVELL +8.77. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
 
E60 ESCALA F . QUADRE DE PILARS. DETALLS     1/50 
E61 ESCALA F . NIVELL –0.08. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E62 ESCALA F . NIVELL –0.08. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E63 ESCALA F . NIVELL +2.87/+5.82/+8.77/+11.72. CASSETONS I BIGUES   1/50 
E64 ESCALA F . NIVELL +2.87/+5.82/+8.77/+11.72. ARMAT TRANS. I LONGI.  1/50 
E65 ESCALA F . NIVELL +14.67. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E66 ESCALA F . NIVELL +14.67. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
 
E67 ESCALA G . QUADRE DE PILARS.  DETALLS     1/50 
E68 ESCALA G . NIVELL –0.08. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E69 ESCALA G . NIVELL –0.08. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E70 ESCALA G . NIVELL +2.87. CASSETONS I BIGUES     1/50 
E71 ESCALA G . NIVELL +2.87. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL   1/50 
E72 ESCALA G . NIVELL +5.82/+8.77/+11.72/+14.67. CASSETONS I BIGUES  1/50 
E73 ESCALA G . NIVELL +5.82/+8.77/+11.72/+14.67. ARMAT TRANS. I LONGI.  1/50 
E74 ESCALA G . NIVELL +17.62. CASSETONS I BIGUES      1/50 
E75 ESCALA G . NIVELL +17.62. ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL  1/50 
 
E76 PATI CENTRAL. QUADRE DE PILARS.  DETALLS     S/E 
E77 PATI CENTRAL . NIVELL –3.40. ZONA 1 CASSETONS I BIGUES   1/50 
E78 PATI CENTRAL . NIVELL –3.40. ZONA 1 ARMAT TRANSVERSAL   1/50 
E79 PATI CENTRAL . NIVELL –3.40. ZONA 1 ARMAT LONGITUDINAL   1/50 
E80 PATI CENTRAL . NIVELL –3.40. ZONA 2 CASSETONS I BIGUES   1/50 
E81 PATI CENTRAL . NIVELL –3.40. ZONA 2 ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL 1/50 
E82 PATI CENTRAL . NIVELL –0.35. ZONA 1 CASSETONS I BIGUES   1/50 
E83 PATI CENTRAL . NIVELL –0.35. ZONA 1 ARMAT TRANSVERSAL   1/50 
E84 PATI CENTRAL . NIVELL –0.35. ZONA 1 ARMAT LONGITUDINAL   1/50 
E85 PATI CENTRAL . NIVELL –0.35. ZONA 2 CASSETONS I BIGUES   1/50 
E86 PATI CENTRAL . NIVELL –0.35. ZONA 2 ARMAT TRANSVERSAL I LONGITUDINAL 1/50 
 
E87 ESTRUCTURA . DETALLS GENÈRICS TIPUS DE FORJAT    1/50 
E88 LLOSES ESCALES. IDENTIFICACIO I ARMAT     1/100 
E89 LLOSES ESCALES. TIPUS 1 -2       S/E 
E90 LLOSES ESCALES. TIPUS 3        S/E 
E91 LLOSES ESCALES. TIPUS 4 – 5       S/E 
 
PLÀNOLS INSTAL.LACIONS 
 
ELECTRICITAT 
 
IEB.01 PLANTA GENERAL  EQUIPOTENCIAL. DIST. TERRES.                                1/100 
IEB.02 PLANTA GENERAL SOTERRANI -1. RECEPTORS I LINIES ELÈCTRIQUES         1/100 
IEB.03 PLANTA GENERAL SOTERRANI -2. RECEPTORS I LINIES ELÈCTRIQUES         1/100 
IEB.04 ESQUEMA GENRAL DE PRINCIPI ELÈCT. Q.PS-1, Q.PS-2 I DETALLS                  S/E 
 
IEB.05 ESCALA A. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P. BAIXA I APARCAMENT                  1/50 
IEB.06 ESCALA A. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P. TIPUS I BADALOT                           1/50 
IEB.07 ESCALA A. ESQUEMA DE PRINCIPI ELÈCTRIC DE VIVENDES TIPUS.  S/E 
IEB.08 ESCALA A. ESQUEMA SERVEIS COMUNS. Q.SC, Q. ASC., Q.RITI I Q. RITS  S/E 
IEB.09 ESCALA A. ESQUEMA GENERAL ELÈCTIC I DETALLS C.G.P.   S/E 
 
IEB.10 ESCALA B. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P. BAIXA I APARCAMENT     1/50 
IEB.11 ESCALA B. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P. TIPUS I BADALOT 1/2       1/50 
IEB.11 ESCALA B. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P. TIPUS I BADALOT 2/2       1/50 
IEB.12 ESCALA B. ESQUEMA DE PRINCIPI ELÈCTRIC DE VIVENDES TIPUS.  S/E 
IEB.13 ESCALA B. ESQUEMA SERVEIS COMUNS. Q.SC, Q. ASC., Q.RITI I Q. RITS  S/E 
IEB.14 ESCALA B. ESQUEMA GENERAL ELÈCTRIC I DETALLS C.G.P.   S/E 
  
IEB.15 ESCALA C. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P. BAIXA I ALTELL      1/50 



IEB.16 ESCALA C. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P.TIPUS, SOTACOB. I BADALOT 1/50 
IEB.17 ESCALA C. ESQUEMA DE PRINCIPI ELÈCTRIC DE VIVENDES TIPUS.  S/E 
IEB.18 ESCALA C. ESQUEMA SERVEIS COMUNS. Q.SC, Q. ASC., Q.RITI I Q. RITS  S/E 
IEB.19 ESCALA C. ESQUEMA GENERAL ELÈCTIC I DETALLS C.G.P.   S/E 
 
IEB.20 ESCALA D. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P. APARC,BAIXA,TIPUS I BADALOT  1/50 
IEB.21 ESCALA D. ESQUEMA DE PRINCIPI ELÈCTRIC DE VIVENDES TIPUS.  S/E 
IEB.22 ESCALA D. ESQUEMA SERVEIS COMUNS. Q.SC, Q. ASC., Q.RITI I Q. RITS  S/E 
IEB.23 ESCALA D. ESQUEMA GENERAL ELÈCTIC I DETALLS C.G.P.   S/E 
 
IEB.24 ESCALA E. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P.BAIXA, TIPUS I BADALOT   1/50 
IEB.25 ESCALA E. ESQUEMA DE PRINCIPI ELÈCTRIC. INTERIORS HABITATGES.  S/E 
IEB.26 ESCALA E. ESQUEMA SERVEIS COMUNS. Q.SC, Q. ASC., Q.RITI I Q. RITS  S/E 
IEB.27 ESCALA E. ESQUEMA GENERAL ELÈCTIC I DETALLS C.G.P.   S/E 
 
IEB.28 ESCALA F. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P.BAIXA, TIPUS I BADALOT   1/50 
IEB.29 ESCALA F. ESQUEMA DE PRINCIPI ELÈCTRIC.INTERIORS HABITATGES.  S/E 
IEB.30 ESCALA F. ESQUEMA SERVEIS COMUNS. Q.SC, Q. ASC., Q.RITI I Q. RITS  S/E 
IEB.31 ESCALA F. ESQUEMA GENERAL ELÈCTRIC I DETALLS C.G.P.   S/E 
 
IEB.32 ESCALA G. DISTRIBUCIÓ RECEPTORS I LINIES. P.BAIXA, TIPUS I BADALOT   1/50 
IEB.33 ESCALA G. ESQUEMA DE PRINCIPI ELÈCTRIC DE VIVENDES TIPUS.  S/E 
IEB.34 ESCALA G. ESQUEMA SERVEIS COMUNS. Q.SC, Q. ASC., Q.RITI I Q. RITS  S/E 
IEB.35 ESCALA G. ESQUEMA GENERAL ELÈCTRIC I DETALLS C.G.P.    
 
IEB.36 ESTACIÓ TRANSFORMADORA.  PLANTA E.T./ DET. MALLA EQUIPOTENCIAL I TUBS 1/50 
  DET. PORTA I ARQUETA.  ESQUEMA UNIFILAR.  POSTA A TERRA        
 
FONTANERIA  
 
IF.01 ESCALA A. DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA BAIXA I P. TIPUS    1/50 
IF.02 ESCALA A. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL FONTANERIA   S/E 
 
IF.03 ESCALA B. DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA BAIXA I P. TIPUS   1/50 
IF.04 ESCALA B. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL FONTANERIA   S/E 
 
IF.05 ESCALA C.  DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA BAIXA I P. ALTELL   1/50 
IF.06 ESCALA C.  DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA TIPUS I P. SOTACOBERTA  1/50 
IF.07 ESCALA C.  ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL FONTANERIA   S/E 
 
IF.08 ESCALA D.  DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA BAIXA I P. TIPUS   1/50 
IF.09 ESCALA D.  ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL FONTANERIA   S/E 
 
IF.10 ESCALA E. DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA APARC. I P. BAIXA   1/50 
IF.11 ESCALA E. DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA TIPUS    1/50 
IF.12 ESCALA E. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL FONTANERIA   S/E 
 
IF.13 ESCALA F. DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA BAIXA  I P. TIPUS   1/50 
IF.14 ESCALA F. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL FONTANERIA   S/E 
 
IF.15 ESCALA G.  DISTRIBUCIÓ FONTANERIA. PLANTA BAIXA I P. TIPUS   1/50 
IF.16 ESCALA G.  ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL FONTANERIA   S/E 
 
GAS I EXTINCIÓ 
 
IG.01 ESCALA A.  DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA BAIXA    1/50 
IG.02 ESCALA A.  DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA TIPUS I BADALOT  1/50 
IG.03 ESCALA A.  ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL CONTADORS GAS I DETALLS     S/E 
 
IG.04 ESCALA B.  DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA BAIXA    1/50 
IG.05 ESCALA B.  DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA TIPUS I BADALOT  1/50 
IG.06 ESCALA B.  ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL CONTADORS GAS I DETALLS  S/E 
   
IG.07 ESCALA C. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA BAIXA             1/50 
IG.08 ESCALA C. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA ALTELL I P.TIPUS            1/50 
IG.09 ESCALA C. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. P. SOTACOBERTA I P.BADALOT    1/50 
IG.10 ESCALA C. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL CONTADORS GAS I DETALLS  S/E 



   
IG.11 ESCALA D. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. P. BAIXA, P. TIPUS I P. BADALOT  1/50 
IG.12 ESCALA D. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL CONTADORS GAS I DETALLS  S/E 
 
IG.13 ESCALA E. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA BAIXA             1/50 
IG.14 ESCALA E. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA TIPUS I BADALOT            1/50 
IG.15 ESCALA E. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL CONTADORS GAS I DETALLS  
 
IG.16 ESCALA F. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA BAIXA             1/50 
IG.17 ESCALA F. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA TIPUS I BADALOT            1/50 
IG.18 ESCALA F. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL CONTADORS GAS I DETALLS 
 
IG.19 ESCALA G. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA BAIXA I P. ALTELL      1/50 
IG.20 ESCALA G. DISTRIBUCIÓ GAS I EXTINCIÓ. PLANTA TIPUS I BADALOT            1/50 
IG.21 ESCALA G. ESQUEMA DE PRINCIPI GENERAL CONTADORS GAS I DETALLS  S/E 
 
 
IPF 
 
IPF.01   DISTRIBUCIÓ DETECCIÓ I CONTRAINCENDIS. P. SOTERRANI –1   1/100 
IPF.02   DISTRIBUCIÓ DETECCIÓ I CONTRAINCENDIS. P. SOTERRANI –1   1/100 
IPF.03   ESQUEMA DE PRINCIPI DETECTORS I MÀNEGUES     S/E 
 
 
VENTILACIÓ 
 
IV.01      DISTRIBUCIÓ CONDUCTES VENTILACIÓ. P. SOTERRANI -1                    1/100 
IV.02      DISTRIBUCIÓ CONDUCTES VENTILACIÓ. P. SOTERRANI -2                  1/100 
IV.03      ESQUEMA DE CONDUCTES I DETALLS      S/E 
 
 
SANEJAMENT 
 
IS.01      DISTRIBUCIÓ CONDUCTES SANEJAMENT. NIVELL +2.95                   1/100 
IS.02      DISTRIBUCIÓ CONDUCTES SANEJAMENT. NIVELL +0.00                  1/100 
IS.03      DISTRIBUCIÓ CONDUCTES SANEJAMENT. NIVELL –3.40                  1/100 
IS.04      DISTRIBUCIÓ CONDUCTES SANEJAMENT. NIVELL –6.35                  1/100 
 
 



MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. DADES PRELIMINARS. 
 
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
L'objecte del projecte és la construcció de un edifici de 100 habitatges de protecció oficial, locals comercials i 
aparcament a l’illa P del Pla Especial de Reforma Interior per a la remodelació de 5 illes al Turó de la Peira al districte 
de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 
 
 
1.2 PROMOTOR. 
 
El promotor d'aquesta actuació es l’INCASOL, Institut Català del Sòl, i la Direcció General d’Actuacions Concertades 
d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
  
 
1.3 AUTORS DEL PROJECTE. 
 
Els arquitectes autors del projecte son : 
Ramon Martí Puzo i Antoni Miralles Guilló 
 
 
1.4 EMPLAÇAMENT. 
 
La promoció està situada als carrers d’Aneto 18-24 Montmajor, 20-30, Montsant 16-21, i passatge de nova creació. L’ 
illa està compresa dins del sector de remodelació del turó de la Peira. L’abast de la remodelació  inclou la substitució 
de tota l’edificació i de l’urbanització dels carrers. La nova urbanització preveu canvis en el traçat i nivells dels carrers 
existents. Les dades bàsiques per a la definició de la geometria de la planta i perfils dels carrers es corresponen amb 
les definides pel projecte d’urbanització, promogut pel Ajuntament de Barcelona  que ja està redactat i en fase de 
tramitació administrativa.  
 
Els Serveis prevists a la nova urbanització són: pavimentació de vials, voreres, clavegueram, enllumenat públic, xarxa 
d'abastament d'aigua, xarxa d'abastament de gas natural i xarxa de telefonia.  
 
 
2. CONDICIONAMENTS. 
 
2.1 SOLAR: SUPERFICIE, TOPOGRAFIA I LIMITS. 
 
El solar, de forma trapezoïdal, amb una superfície total de 3.032,4 m²., té façana en una longitud de 42,22 m.) al carrer 
Aneto, 65,50 m. al carrer Montmajor, 46,50 m. al carrer Montsant, i 74.08 m. al passatge peatonal de nova creació,  
previst al PERI  de remodelació  de cinc illes del Turó de la Peira. 
 
La topografia és bastant accidentada i tots els carrers tenen pendents properes al 10%, essent el punt més alt la cruïlla 
d’Aneto amb Montmajor, i el punt més baix la cruïlla de Montsant amb el Passatge de nova creació. El carrer d’Aneto té 
un pendent del 10%, el de Montmajor té un pendent progressiu que va del 0% al 11%, Montsant té un pendent del 8%, 
i el passatge un pendent del 5%. 
 
 
2.2 PLANEJAMENT VIGENT. 
 
Aquests terrenys estan inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior per a la remodelació de cinc illes al Turó de la 
Peira. 
Qualificació urbanística: 
 Zona 18hs Nova ordenació volumètrica específica per a Habitatge Social. 
 
 
Tipus d'ordenació:  



  Edificació volumètrica específica de configuració flexible, amb continuïtat de l’edificació sobre els diferents 
carrers. 
 
Paràmetres reguladors: Perímetre i perfil regulador definits en els plànols P-4 i P-5.  
 
Ocupació:  
 Sobre rasant    Fondària edificable : 13 metres 
 Planta soterrani           100 % 
 
Sostre màxim edificable sobre rasant:  Total  11.918    m² 
      Habitatge    9.561    m² 
 
Numero d’habitatges     100 ut. 
 
Numero de plantes: 
 
 Pati d’illa   PB 
 Carrers Principals  PB+5P 
 Carrers Secundaris PB+3P  
 
La cota de referència de planta baixa són les que s’estableixin en el projecte d’edificació d’acord amb el que diu l’article 
225.1 de les NNUU.  
 
Tipologia:     Illa tancada.  
 
Usos permesos:  Els usos permesos a la zona 14hs són: 
    1. En planta baixa els usos regulats a  l’article 306 de les NNUU per a la zona 18, i 

també el d’habitatge 
    2. A les plantes pis l’ús admès es el d’habitatge en règim de protecció pública. 
 
Cossos sortints: Només s’admeten cossos sortints de tipus obert en les façanes d’edificació recaients sobre 

les vies d’ample igual o superior a 14,00 m. 
 
Fitxa urbanística: 
    
Planejament vigent PERI per a la remodelació de 5 

illes al turó de la Peira 
Projecte 

Qualificació urbanística  
Tipus d’ordenació 
Paràmetres reguladors 

18hs Nova ordenació volumètrica específica per a habitatge social. 
Edificació volumètrica específica de configuració flexible. 
Perímetre i perfil regulador. 

Illa P Illa P  
 
Superfície de la parcel·la 
Ocupació màxima 
Edificabilitat (sobre rasant) 
Sostre màxim habitatges (sobre rasant) 
Sostre comercial, vestíbuls i E.T. (sobre rasant) 
Sup. construïda total 
Fondària edificable 
Ocupació màxima (en planta soterrani) 
Número màxim d’habitatges 
Número de places d’aparcament 
Alçada reguladora màxima PB+3 
Alçada reguladora màxima PB+5 

 
3.032 m² 
3.032 m² 

11.918 m² 
9.561 m² 
2.357 m² 

--- 
13 m 

3.032 m² 
100 UD. 

Segons ordenances 117 
13,65 m 
19,75 m 

 
3.032 m² 
2.967 m² 

11.510 m² 
9.531 m² 
1.943 m² 

14.620 m² 
13 m 

1.980 m² 
100 UD. 
119 UD. 

Veure alçats 
Veure alçats 

 
 
2.3 ORDENANCES APLICABLES. 
 
Son d'aplicació plena les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de 1976, les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació i les ordenances específiques de l’Ajuntament de Barcelona de protecció contra el foc, d’aparcament i del 
medi ambient urbà. 
 
 



 
2.4 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT. (ANNEX 2) 
 
Es d'obligat compliment tota la normativa general del Pla General Metropolità i la normativa general i específica del Pla 
Especial de Reforma interior per a la Remodelació de cinc illes al Turó de la Peira. 
Dins l’annex 2 s’especifica tota la normativa d’obligat compliment (DECRET 462/71). 
 
 
2.4.1 QUANTIFICACIO DELS RESIDUS GENERATS EN LA CONSTRUCCIO. (Decret 201/94). 
(s’adjunten  impresos Ajuntament de Barcelona). 
  
En compliment del decret 201/94 podem estimar que els residus generats per la obra d'edificació d'aquest projecte en 
85 Kg. per m² construït, el que representa que tenint en compte que la superfície construïda total es de 14.650 m². els 
residus totals generats seran: 
 
  14.650 m²  x  85 Kg./m²  =  1.245.250 Kg. =  1.245,25 TM. 
 
Pel que fa a les terres extretes per la excavació de fonaments es calcula a partir del volum de l'excavació previsible, 
que en aquest cas podem estimar en un volum de 9.735 m3.  
 
  9.735 m3  x 1,7 Tm./m3  =  16.549  TM. 
 
 
2.4.2  SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES. COMPLIMENT DE LA "LLEI DE PROMOCIO DE 
L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES ", LLEI 20/1991 i DECRET 
135/1995. (VEURE FITXA ANNEX 2). 
 
El projecte consta de 7 escales, amb un total de 100 habitatges de protecció oficial, 14 locals i 119 places 
d’aparcament, amb la següent distribució: 
 
Escala 1: PB+5 amb un total de 20 Habitatges i 4 locals. 
Escala 2: PB+5 amb 15 habitatges (3 adaptats) i 3 locals. 
Escala 3: PB+6 amb 15 habitatges i 2 locals. 
Escala 4: PB+3 amb 7 habitatges. 
Escala 5: PB+3 amb 13 habitatges i 1 local 
Escala 6: PB+5 amb 15 Habitatges i 2 locals 
Escala 7: PB+5 amb 15 Habitatges i 2 locals. 
 
Les condicions d’accessibilitat exterior compleixen el nivell ADAPTAT . 
La reserva d’habitatges adaptats es de 3 unitats, situats a l’escala 2.  
Els ascensors son practicables a totes les escales, excepte a l’escala 2 on, es adaptat. 
Els habitatges adaptats compleixen totes les exigències d’accessibilitat. 
 
L’aparcament es situa en dos nivells, amb la reserva de 3 places adaptades (3,30m x 4,50m), amb itinerari adaptat, 
fins els habitatges adaptats.  
   
 
2.4.3   ADAPTACIO A NBE-CA-88 (Condicions acústiques dels edificis) I A LA NRE-AT-87 (Norma 
reglamentària sobre aïllament tèrmic)  (VEURE FITXES ANNEX 2) 
 
El projecte que es presenta, està dissenyat per poder satisfer el compliment de la Norma Bàsica NBE-CA-88 
(Condiciones acústiques de los edificios) i la NRE-AT-87, vigent a Catalunya, per Ordre del 27 d'Abril de 1987 (D.O.G. 
num. 832 de 27-IV-1987).  
 
 
2.4.4 PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 
 Veure annex 1. 
 
 
 



2.4.5 JUSTIFICACIÓ DECRET 172/199, DE 29 DE JUNY, SOBRE CANALITZACIONS I INFRASTRUCTURES DE 
RADIOFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, TELEFONIA BÀSICA I ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS 
EDIFICIS. 

 
El projecte contempla totes les previsions d’infrastructura d’obra civil, d’acord amb l’establert al Decret 172/1999. En el 
projecte executiu es defineix els punts d’ubicació i escomesa de la instal·lació de captació, inclosa la seva disposició en 
coberta, i dels espais per a armaris, així com de les conduccions de distribució interior fins als punts de connexió als 
habitatges i locals, es a dir, les previsions d’infrastructura d’obra civil. 
 
El projecte consta de 7 escales, amb un total de 100 habitatges de protecció oficial i 14 locals, amb la següent 
distribució: 
 
Escala 1: PB+5 amb un total de 20 Habitatges i 4 locals. (24 unitats privatives). 
Escala 2: PB+5 amb 15 habitatges (3 adaptats) i 3 locals.(18 unitats privatives). 
Escala 3: PB+6 amb 15 habitatges i 2 locals. (17 unitats privatives). 
Escala 4: PB+3 amb 7 habitatges. (7 unitats privatives). 
Escala 5: PB+3 amb 13 habitatges i 1 local. (14 unitats privatives). 
Escala 6: PB+5 amb 15 Habitatges i 2 locals. (17 unitats privatives). 
Escala 7: PB+5 amb 15 Habitatges i 2 locals. (17 unitats privatives). 
 
Al no existir cap escala amb més de 25 unitats privatives i segons el Decret 172/199, no es fa necessari la redacció 
d’un projecte específic. 
 
2.4.6.  DECRET 202/1998, DE 30 DE JULIOL, PEL QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE FOMENT PER A 
L’ESTALVI D’AIGUA. 
 
El projecte contempla les mesures, per tal de garantir l’estalvi d’aigua, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea. 
Totes les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i aigüeres disposaran de limitadors de cabal. 
Els dipòsits dels inodors disposen de mecanisme polsador d’interrupció voluntari. 
 
2.4.7. ORDRE DE 31/5/99 QUE REGULA EL REIAL DECRET 1314/97 DE DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA 
DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORS. 
 
Els ascensors previstos seran de baix consum, del tipus Kone sense recinte de maquinaries, i disposaran de les 
corresponents homologacions d’acord a la nova directiva europea i totes les disposicions que regula el reial Decret 
1314/97. 
 
2.5 SERVITUDS EXISTENTS. 
 
El solar està sotmès a un procés de substitució de l’edificació amb real·lotjament de les persones i activitats afectades 
en els edificis de nova construcció dins del mateix sector. El procés, de molta complexitat, es gestiona pels organismes 
públics actuants i ha de portar a terme l’obtenció del sòl per edificar tota l’illa, lliure de servituds, càrregues i ocupants. 
No es té coneixement d’altres servituds, tècniques o d’altre mena, sobre la finca en qüestió. 
 
2.6 PROGRAMA. 
 
a) DELS HABITATGES. 
 
100 habitatges de protecció oficial d'acord amb les normes tècniques de disseny regulades pel R.D. 3148/78. I per el 
Decret 28/1999 de 9 de febrer, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatge. 
 
35  habitatges de 2 dormitoris  ( 35 %) 
55  habitatges de 3 dormitoris  ( 55 %) 
10  habitatges de 4 dormitoris  (10 %) 
 
HABITABILITAT OBJECTIVA. 
Tots els habitatges compleixen les disposicions d'Habitabilitat objectiva recollides en els decrets 28/1999 de 9 de febrer 
(D.O. Generalitat 16.2.1999). 
 



 
b) DELS LOCALS COMERCIALS 
 
Nombre de locals : 14 uts. 
El nombre i tamany dels locals comercials ve donat per a donar resposta a les necessitats de reubicació del locals 
existents actualment. 
En una primera divisió aquests locals tenen com a límits el vestíbul d'escala i les façanes del propi bloc. Les partions 
entre locals es faran segons criteri del promotor i d'acord amb la demanda real. El locals tenen façana al carrers Aneto, 
Montmajor i Montsant i a les cantonades al passatge. 
 
c) DE L'APARCAMENT. 
 
Donat que en motiu dels pendents dels carrers perimetrals ens permet accedir directament a dues plantes soterrani hi 
ha dues plantes d’aparcament que són en realitat dos aparcaments independents, amb accessos i instal·lacions 
independents. 
 
A la planta nivell –3.30 es preveu un aparcament de 68 places (8 dobles) per a 76 vehicles amb accés directe des del 
carrer Montsant al nivell aprox. –4.30, un metre més baix que el paviment del local. El desnivell es salva amb una 
rampa de 9 metres de llarg. El local té tres sortides peatonals, una al passatge, una al carrer Montmajor i l’altre, al 
carrer Montsant; paral·lela a la rampa de vehicles. 
 
A la planta nivell –6.10 es preveu un’altre aparcament  de 50 places amb accés directe des del carrer Montsant  al 
nivell aprox. –4.80, un metre i trenta cm. més alt que el paviment del local. El desnivell es salva amb una rampa de 9 
metres de  llarg. El local té dues sortides peatonals, una al passatge,  i l’altre, al carrer Montsant, paral·lela a la rampa 
de vehicles. 
 
Les places adaptades (3) per a minusvàlids s’ubiquen a la planta nivell –3.30, ja que aquesta planta té accés per un 
ascensor adaptat a les plantes on estan ubicades els habitatges adaptats. 
 
Nombre total de places d'aparcament ubicades a les plantes soterrani: 119 Ut. 
La reserva de places d’aparcament en compliment de la normativa municipal es de 117 places, per el que el projecte 
acompleix amb la reserva mínima exigida a les normes urbanístiques. 
 
 
Càlcul de reserva de places d’aparcament : 
               Habitatges  Places 
 Habitatges de 90 a 150 m2     10 ut.      15 
 Habitatges de 60 a   90 m2    90 ut.      90 
  
 Locals comercials 1.120 – 400 m2  720 m2        12 
 
 TOTALS                     117 
 
3. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA. 
 
3.0 JUSTIFICACIÓ. 
 
El projecte no esgota tot el gàlib edificable i la volumetria de l'edifici ve determinada pel Pla Especial. Es una illa casi 
tancada  de cinc i tres plantes d'habitatge sobre una planta baixa destinada a accessos, locals comercials sense ús 
definit, i habitatge (al passatge) i dues plantes soterrani d'aparcament. 
 
L'habitatge es resol en les  plantes superiors, amb set nuclis d'escala i ascensor, amb 2,3 i 4 habitatges per replà cada 
un d’ells. A la planta baixa hi ha set  vestíbuls que donen als carrers perimetrals. A cada porteria hi ha les cambres 
d’instal·lacions de cada caixa d’escala. Es preveu l’ubicació d’un espai en planta baixa amb accés per el passatge per 
la ubicació d’una estació transformadora. 
 
Estalvi energètic i protecció solar. 
 
Solucions adoptades pel que fa al disseny dels edificis. 



Per tal de simplificar el procés constructiu alhora que es dona un bon aïllament tèrmic es proposa un tancament de 
façana a les plantes superiors en dos fulls amb cambra d’aire. L’exterior de pannell prefabricat  de GRC de 12 cm. de 
gruix, amb acabat de color clar, trasdossat amb escuma de poliestirè de densitat 35 Kg/m3 i 4 cm. de gruix. A les 
plantes baixes s’aplacarà  de pedra artificial. El full interior amb paret de maó calat de 10x14x28 cm. enguixat i pintat 
per la cara interior. 
 
Els habitatges també disposen de persianes com a elements de protecció solar. 
 
Racionalitat i simplificació constructiva. 
 
L’ estructura de l'edifici es resol amb una disposició regular dels suports de formigó armat amb forjats reticular i 
pantalles d'arriostrament a les caixes d'ascensors. 
 
La fonamentació vindrà definida amb el projecte d’execució, amb base als resultats del corresponent estudi geotècnic. 
 
3.1 ACCESSOS. 
 
Els accessos als habitatges es produeixen des dels carrers perimetrals per set vestíbuls, que donen, una a cada caixa 
d’escala. Les sortides peatonals de l'aparcament, es situen una pel carrer Montmajor, dues pel carrer Montsant i una 
pel Passatge peatonal. L'accés de vehicles a l'aparcament és pel carrer de Montsant. Els locals de planta baixa tenen 
accés pels tres carrers principals. Només un local té accés pel Passatge. 
 
3.2 NOMBRE D'HABITATGES PER REPLÀ. 
 
El nombre d'habitatges per nivell és de vint i dos a les plantes tipus. De les set escales que donen accés als 
habitatges, només una dona accés a dos habitatges per replà, quatre donen accés a tres habitatges i dues a quatre 
habitatges per replà. 
 
3.3 PATIS. 
 
Totes les peces principals dels habitatges ventilen directament per les façanes a carrer i a pati d’illa. Per un pati de 
ventilació, ventilen els safareigs, els banys de tots els habitatges. En els edificis de cantonada  les escales també 
ventilen per aquest  pati de ventilació.  
 
3.4 ORIENTACIO. 
 
La solució adoptada fa que 10 habitatges estiguin orientats a Nord 10 habitatges a Sud, 31 a Est, 34 a Oest, 10 a dues 
façanes ( 10 a N i a E i 10 a N i O) i 5 a tres façanes Est, Sud i Oest.  
 
3.5 JUSTIFICACIO CONSTRUCTIVA. 
 
Atès les característiques geomètriques dels edificis, paral·lelisme de les façanes, ortogonalitat de les particions 
interiors, repetició dels habitatges s'ha optat per una quadrícula de pilars de formigó armat, forjats reticulars i pantalles 
de formigó armat d'arriostrament a les caixes d'ascensors. 
Atès les característiques de l'emplaçament es proposa un tractament contingut tant dels elements exteriors com dels 
interiors dels habitatges. Aquest elements estan projectats per adequar-se al seu ús i per que no necessitin 
manteniment.  
 
La coberta és resol en forma de coberta plana i transitable de tipus invertit. El disseny de la mateixa s'ha estudiat per 
facilitar el manteniment. La recollida d'aigües es realitza per buneres situades a la vertical dels baixants dels desaigües 
dels habitatges. Aquesta és la millor solució de la coberta com a suport de tot tipus d’instal·lacions. 
 
Barcelona, març 2.008 
 
 
 
     Ramon Martí Puzo i Antoni Miralles Guilló, Arquitectes 
 
INCASOL. INSTITUT CATALÀ DEL SÒL.  
DIRECCIO GENERAL D’ACTUACIONS CONCERTADES D’ARQUITECTURA I HABITATGE 
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4. QUADRES DE SUPERFICIES UTILS I CONSTRUIDES DEL PROJECTE 
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5. MEMORIA CONSTRUCTIVA.  
 
 
5.1-2. ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES. 
 
Pel que fa als enderrocs es complimentarà el que diu el Decret 201/1994 sobre tractament d'enderrocs i residus de la 
construcció. Els residus obtinguts seran destinats a reciclatge o tindran una consideració energètica. 
 
L'implantació topogràfica del edifici resulta de l'adequació les rasants dels vials, indicades en el plànol d'alineaments i 
rasants que proposem. 
 
Aquest capítol comprèn la neteja i esbrossada del solar, junt amb la de demolició d'antics paviments, restes de 
fonamentació d'anteriors edificacions i vorades. També s'inclou l'excavació de terres per a buidada dels soterranis i 
fonaments. Tot això i la càrrega sobre camió es realitzarà amb mitjans mecànics. Les terres sobrants es transportaran 
a l'abocador més proper autoritzat. 
 
 
5.3. FONAMENTS I CONTENCIO DE TERRES. 
 
1.2 MURS DE CONTENCIÓ. Els murs de contenció de terres són d’una o dues altures, de formigó armat i autoportants 
provisionalment. Per tant, en fase constructiva, no s’omplirà de terres el trasdós del mur fins que no s’hagi desencofrat 
el primer sostre. Els murs es construiran emmotllats a les dues cares. 

 
Les empentes han estat calculades segons els paràmetres geotècnics següents corresponents a les terres de un 
terraplè afegides: 

 γ= 1,7 T/m3 

ϕ= 30º 
C=0 T/m2 

   S = 0,5 T/m2 

 
Les armadures a més de correspondre al dimensionat dels esforçs, compleixen amb els requisits de quantia mínima 
tan geomètrica com mecànica segons la secció de formigó per murs de contenció. 
 
La gran varietat de murs de contenció en quan a forma i a comportament ha obligat a fer un plànol específic. Hi ha 
murs amb sabata centrada i amb sabata excèntrica (L), murs amb el coronament lliure i murs que tenen el coronament 
amb deformació restringida per la acció de l’estructura dels edificis. Murs d’una planta fins a murs de dues plantes etc. 
 
 
1.3 FONAMENTS. La solució adoptada pels fonaments és d’acord amb l’estudi geotècnic realitzat per l’empresa 
BOSCH&VENTAYOL la de fonaments superficials . 
 
Les sabates són aïllades per un pilar o per un conjunt de  pilars. En el cas de sabates excèntriques, la solució ha estat 
fer una sabata conjunta amb els pilars propers. 
 
Les grans dimensions d’algunes sabates deixa poc espai de terreny entre elles. 
 
Hi ha tres cotes de fonamentació el qual obliga a fer l’excavació escalonada. 
 
1.3.1 El terreny. Per al càlcul de la tensió admissible del terreny, així com per a les empentes produïdes pel mateix, 
s’ha tingut en compte l’indicat el corresponent informe geotècnic. 
 
En el cas de les sabates la tensió de treball és de: 2,50 kg/cm² amb un coeficient de seguretat F=3. 
 
 
5.4.  SANEJAMENT. 
 
La xarxa de desguás es una xarxa separativa. La xarxa de aigües pluvials i la d'aigües negres conflueixen en la 
arqueta sifònica i comparteixen la connexió a la xarxa de clavegueram. 
Xarxa vertical de tub de pvc per baixants d'aigües pluvials i fecals, de diàmetre, no menor de ll0 mm. i sempre segons 
càlculs, les unions de cada cambra sanitària serà registrable pel fals sostre de la cambra sanitària de la planta inferior.  



Les unions i els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials amb junts de cautxú o coles sintètiques 
impermeables de gran adherència. I els passos per als forjats s'han de fer amb contratub, col·locat en el forjat abans 
de formigonar. 
Col·lector en xarxa horitzontal. Xarxa de sanejament horitzontal penjada del sostre en planta soterrani, amb 
abraçadores i tirants enroscats, pericons sifònics prefabricats de pvc, registrables, amb tub de diàmetre segons càlcul, 
mai inferior a 200 mm. si hi ha WC i a 80 mm. si no n'hi ha. 
Xarxa horitzontal amb tub de pressió amb una pendent superior al 2%, tot reforçant els punts de cop d'impacte de la 
caiguda d'aigua. Les unions en T en canvis de sentit es faran registrables amb tap de rosca. 
Perllongació amb tub de diàmetre 50 mm. fins a coberta per a ventilació a l'exterior de tots els baixants d'aigües 
negres, per evitar l'efecte de succió dels sifons. 
Juntes de dilatació en tubs verticals, horitzontals, així com les estructurals d'obra. 
Entroncament a la xarxa general amb sifó registrable. 
 
5.5. ESTRUCTURES. 
 
MEMÒRIA DE CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 
0.0 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
0.1 Nom de l’obra: PROJECTE  EXECUTIU  DE  100 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS  I  

APARCAMENTS. 
0.2  Emplaçament: SECTOR DEL TUÓ DE LA PEIRA. NOU BARRIS. BARCELONA 
0.3  Data: NOVEMBRE 2002 
0.4 Autors del projecte: Ramón Martí i Antoni Miralles. Arquitectes 
 
 
1.0 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
1.1 L’ESTRUCTURA.  
L’estructura és de formigó armat, amb els nusos rígids, la qual cosa li dóna un grau d’hiperestaticitat que la fa 
adequada, no només per suportar les càrregues gravitatòries, sinó també les horitzontals, com poden ser el vent o el 
sisme.  Als plànols d’estructura s’especifiquen tots aquells aspectes que serveixen per a l’execució, com puguin ser els 
esquemes de referència, especejaments, detalls… De la mateixa manera, s’especifiquen les càrregues i els coeficients 
de seguretat adoptats per calcular-la, així com el nivell de control associat i que necessàriament s’haurà d’adoptar per 
executar-la. 
 
El projecte és de set edificis destinats a habitatge i un edifici ubicat a la part central destinat a aparcament. S’han 
col·locat junts de dilatació per separa cadascuna de les unitats.  
 
1.1.1 PILARS. Els pilars són de formigó armat, de secció rectangular.  
 
1.1.2 FORJAT. El forjat és pla, bidireccional, és dir, amb nervis a les dues direccions ortogonals referenciats a la pròpia 
geometria de l’estructura. Les dimensions dels forjats són les següents: 

 
Cantell: 30 + 5 = 35 cm.  
(Sent la primera dimensió l’altura del revolto prefabricat i la segona la capa de compressió del forjat) 
Amplada de nervis: 15 cm. 
Intereix: 85/85 cm. 
 

Zona d’aparcament: 
 

Cantell: 35 + 5 = 40 cm.  
(Sent la primera dimensió l’altura del revolto prefabricat i la segona la capa de compressió del forjat) 
Amplada de nervis: 20 cm. 
Intereix: 90/90 cm. 

 
1.2 MURS DE CONTENCIÓ. Els murs de contenció de terres són d’una o dues altures, de formigó armat i autoportants 
provisionalment. Per tant, en fase constructiva, no s’omplirà de terres el trasdós del mur fins que no s’hagi desencofrat 
el primer sostre. Els murs es construiran emmotllats a les dues cares. 

 



 
2.0 DIMENSIONAT 
 
2.1 ACCIONS. Per al càlcul de les sol·licitacions s’ha tingut en compte la norma bàsica de l’edificació NBE-AE-88. 
  
2.2 CIMENTS. Tots els ciments a utilitzar a l’obra, en funció de la seva situació, tipus d’ambient, seran definits d’acord  
a la seva adequació a la norma vigent Plec General per a la Recepció de Ciments RC-97. 
 
2.3 FORMIGÓ ARMAT. El disseny, càlcul i armat dels elements de formigó de l’estructura, murs i fonamentació, 
s’ajustaran en tot moment a l’indicat a les normes EHE-98 , executant-se d’acord al senyalat a les indicades 
instruccions. 
 
2.4 MURS DE FÀBRICA DE MAÓ. El disseny i càlcul dels murs resistents de l’estructura s’ajustarà a l’especificat a la 
norma NBE-FL-90, complint els maons utilitzats al mur l’indicat en el Plec general per a la recepció de maons ceràmics 
RL-88. 
 
3.0  MÈTODE DE CÀLCUL 
 
3.1 FORMIGÓ ARMAT 
 
Per a l’obtenció de les sol·licitacions s’han considerat els principis de la Mecànica Racional i les teories clàssiques de la 
Resistència de Materials i Elasticitat. 
 
El mètode de càlcul aplicat és dels Estats Límits, en el qual es pretén limitar que l’efecte de les accions exteriors 
ponderades per uns coeficients, sigui inferior a la resposta de l’estructura, minorant les resistències dels materials. 
 
En els estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o trencament, adherència, 
ancoratge i fatiga (si procedeix). 
 
Als estats límits d’utilització, es comprova: deformacions (fletxes), i vibracions (si procedeix). 
 
Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles amb els 
coeficients de majoració i minoració corresponents d’acord als coeficients de seguretat i les hipòtesis bàsiques 
definides a la norma. 
 
 
 Situació una acció variable: γ fg · G + γ fq · Q 
   
 Situació dues o més accions variables: γ fg · G + 0.9 (γ fq · Q) + 0.9 γ fq ·W 
   
 Situacions sísmiques: G + 0.8 · Qeq + AE  
 
 
 
L’obtenció dels esforços a les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural, es faran d’acord a un càlcul lineal de 
primer ordre, és dir, admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions, el principi de superposició d’accions, i un 
comportament lineal i geomètric dels materials i l’estructura. 
 
Per a l’obtenció de les sol·licitacions determinants al dimensionat dels elements dels forjats (bigues, lloses, nervis) 
s’obtindran els diagrames envolvents per a cada esforç. 
 
Per al dimensionat dels suports es comproven per a totes les combinacions definides. 
 
4.0 CÀLCULS PER ORDINADOR 
 
Per a l’obtenció de les sol·licitacions i dimensionat dels elements estructurals, s’ha disposat d’un programa informàtic 
d’ordinador, en aquest cas es CYPECAD ESPACIAL. 
 
 
 



5.0 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR 
 
Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells de control previstos, així com els 
coeficients de seguretat,  s’indiquen en els següents quadres: 
 
 
5.1 FORMIGONS ARMATS: HA-25/B/20/ IIa (en fonaments i murs de contenció) 
 

Resistència Característica als 28 
dies: fck (N/mm2) 25 

Tipus de ciment (RC-97) CEM II/A-P 32,5 
Quantitat mínima de ciment 
(kp/m3) 275 

Mida màxima de l’àrid (mm) 20 
Tipus d’ambient (agressivitat) IIa 
Consistència del formigó Tova (B) 
Assentament Con d’ Abrhams 
(cm) 6-10 cm 

Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de Control Previst Normal 
Coeficient de Minoració 1.5 
Resistència de calculo del 
formigó: fcd (N/mm2) 16.66 

 
 
5.2 FORMIGONS ARMATS: HA-25/B/20/ I (pilars) 
 

Resistència Característica als 28 
dies: fck (N/mm2) 25 

Tipus de ciment (RC-97) CEM II/A-P 32,5 
Quantitat mínima de ciment 
(kp/m3) 275 

Mida màxima de l’àrid (mm) 15-20 
Tipus d’ambient (agressivitat) I 
Consistència del formigó Tova (B) 
Assentament Con d’ Abrhams 
(cm) 6-10 cm 

Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de Control Previst Normal 
Coeficient de Minoració 1.5 
Resistència de calcul del formigó: 
fcd (N/mm2) 16.66 

Recobriment 20+10=30 
 
 
5.2 FORMIGONS ARMATS: HA-25/B/12/ I (sostres) 
 

Resistència Característica als 28 
dies: fck (N/mm2) 25 

Tipus de ciment (RC-97) CEM II/A-P 32,5 
Quantitat mínima de ciment 
(kp/m3) 275 

Mida màxima de l’àrid (mm) 12 
Tipus d’ambient (agressivitat) I 
Consistència del formigó Tova (B) 
Assentament Con d’ Abrhams 
(cm) 6-10 cm 

Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de Control Previst Normal 



Coeficient de Minoració 1.5 
Resistència de calcul del formigó: 
fcd (N/mm2) 16.66 

Recobriment 20+10=30 
 
 
 
5.3 ACER EN BARRES: B500 S 
 

Límit Elàstic (N/mm2) 500 
Nivell de Control Previst Normal 
Coeficient de Minoració 1.15 
Resistència de càlcul de l’acer 
(barres): fyd (N/mm2) 434.78 

 
 
5.4 ACER A XARXATS: B500 T 
 

Límit Elàstic (N/mm2) 500 
 
 
 
6.0 CONTROL DE QUALITAT 
 

Nivell de control                                Normal 
Coeficients de Majoració de les 
accions desfavorables: 
Permanents/Variables                       1.5/1.6 

 
          
        
7.0 ASSAIGS 
 
7.1 FORMIGÓ ARMAT. D’acord als nivells de control previstos, es realitzen els assaigs pertinents dels materials, acer i 
formigó segons s’indica a la norma Cap. XV, art. 82 i següents. 
 
 
8.0 ASSENTAMENTS ADMISSIBLES I LÍMITS DE DEFORMACIÓ 
 
8.1 ASSENTAMENTS ADMISSIBLES DE LA FONAMENTACIÓ. D’acord a la norma NBE-AE-88, capítol VIII, i en 
funció del tipus de terreny, tipus i característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim 
admissible de 2.5 cm.  En tot cas, l’informe geotècnic preveu uns assentaments molt petits de l’ordre de 1cm. 
 
8.2 LÍMITS DE DEFORMACIÓ DE L’ESTRUCTURA. El càlcul de deformacions és un càlcul d’estats límits d’utilització 
amb les càrregues de servei, coeficient de majoració d’accions = 1, i de minoració de resistències = 1. 
 
Per al càlcul de les fletxes als elements flectats, bigues i forjats, es tindran en compte tant les deformacions 
instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d’acord amb l’indicat a la norma. 
 
Per al càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu com les condicions ambientals, edat de 
posada en càrrega, d’acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva a l’edificació convencional. Per tant, 
a partir d’aquests supòsits s’estimen els coeficients de fluència pertinents per a la determinació de la fletxa activa, 
suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció dels envans. 
Als elements de formigó armat s’estableixen els següents límits: 
 

Fletxes actives màximes relatives i absolutes  
Estructura solidària amb altres elements Estructura no solidària amb 

altres elements Elements flexibles Elements rígids 
BIGUES I LLOSES   



Relativa: f/L<1/250 
Absoluta: L/500 + 1 cm 
FORJATS 
Relativa: f/L<1/250 
Absoluta: L/500 + 1 cm 

Relativa: f/L<1/400 
 
 
Relativa: f/L<1/400 
Absoluta: L/800 + 0.6 cm 

Relativa: f/L<1/400 
Absoluta: 1 cm 
 
Relativa: f/L<1/400 
Absoluta: L/1000 + 0.5 cm 

 
Fletxes totals màximes relatives 

Estructura solidària amb altres elements Estructura no solidària amb 
altes elements Elements flexibles Elements rígids 

BIGUES, LLOSES I 
FORJATS 

Relativa: f/L<1/250 

 
Relativa: f/L<1/250 

 
Relativa: f/L<1/250 

 
El valor de la fletxa activa per evitar lesions en els envans de distribució no serà superior a 1 cm. 
 
9.0 CÀRREGUES I SOBRECÀRREGUES 
 
Per a les accions gravitatòries als edificis d’habitatges es consideren les següents: 
 
Sobrecàrrega d’ús en habitatges: 200 kg/m² 
Sobrecàrrega d’ús en aparcament:: 500 kg/m² 
Sobrecàrrega  d’envans: 100 kg/m² 
Concàrrega de Paviments: 100 kg/m² 
Sobrecàrrega de neu: 40 kg/m² 
Sobrecàrrega d’ús de coberta: 100 kg/m² 
Càrregues permanents en coberta: 300 kg/m² 
Pes propi del forjat (h=35 cm. reticular) : 580 kg/m²  
Pes propi del forjat (h=40 cm. reticular): 700 kg/m² 
 
Pes propi de les parets tancament: 1500 kg/m3 

Pes propi de les parets divisòries: 1200 kg/m3 

 
 
10.0 ALTRES QÜESTIONS 
 
10.1 COTES. Com poden observar-se als plànols d’estructura, en general, no hi ha més cotes que les estrictament 
necessàries per definir l’estructura. Tot allò dibuixat respon als plànols d’arquitectura o plànols de formes 
subministrades per l’arquitecte. 
 
10.2 AMBIENTS. A efectes de recobriment dels rodons d’armat, es considera que tota l’estructura es troba sotmesa a 
l’ambient I (formigó en interiors revestit). Per a l’ambient I, el recobriment mínim és de 20 mm i el recobriment 
geomètric nominal és de 30 mm.  
Per a ambients d’agressivitat superior, com pot ser el IIa, (formigó en contacte amb el terreny) es proveirà als elements 
afectats d’un recobriment  de 50mm. 
 
 
5.6 TANCAMENT DE FAÇANA. 
 
Pannels prefabricat de GRC. 
 
Per tal de simplificar el procés constructiu alhora que es dona un bon aïllament tèrmic es proposa un tancament de 
façana a les plantes superiors en dos fulls amb cambra d’aire. L’exterior de pannell prefabricat  de GRC, formigó armat 
amb fibra de vidre, de 1 cm. de gruix, de textura llisa o lleugerament rugosa de color blanc o suaument pigmentat, 
subjectat amb un batidor de perfils de tub galvanitzat en calent, stud-frame, trasdossat amb escuma de poliestirè de 
densitat 35 Kg/m3 i 4 cm. de gruix. Full interior de fábrica de gero de 15cm. de gruix, col·locat amb morter de ciment 
1:6/165L. tipus P45. 
  
 



Els panells previstos estaràn fabricats en GRC (formigó armat amb fibra de vidre), de 10 mm. de gruix i enmarcats en 
un bastidor matàlic galvanitzat en calent tipus stud-frame. La lámina de GRC es fabricará amb un 5% de fibra del tipus 
CEMFIL-II  amb l'incorporació de un 2% del polímer del tipus "Forton" en la cara vista. 
 
El gruix total dels panells serà de 120 mm. El perecentatge de fibra no serà inferior al 5% del pes en massa. La quantia 
de ferro del bastidor no será inferior a 12 Kg. Per m² de panell. 
 
Els panells fabricats en aquestes condicions obtindràn les següents característiques: 
 
  Modul d'elasticitat:  E = 12 Kn/mm2.  
  Absorció acústica: superior a 35 decibels 
  Coeficient de conductivitat tèrmica  0,6 kcal/h m² ºC 
En aquests últims s'exigirà una dispersió màxima del 3% tant entre diferents panells com dins d'una mateix panell. 
 
El montatge serà amb angulars galvanitzats soldats al bastidor a les plaques d'espera ancorades al forjat. 
Les soldadures aniràn protegides contra la corrossió amb una imprimació a base de zinc metàlic tipus TUCNOR ZN o 
similar. El segellat consistirá amb un cordó d'escuma de polietilé i un sellat amb silicona neutre tipus silicocell C200 o 
similar. 
 
Tancament ceràmic amb acabat de morter monocapa. 
 
Les parets exteriors es construiran amb maó calat  de 7x14x29 cm. de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6/165L. 
tipus P45 , amb acabament exterior de morter monocapa i aïllament projectat per la cara interior d'escuma de poliuretà 
de densitat 35 Kg/m3 i de 4 cm. de gruix, cambra d'aire  i envà de peces ceràmiques enguixades de 6 cm. de gruix., 
enlluït a una cara 
 
Formació de dintells en parets de 30 cm. sobre finestres i obertures en façana amb planxa metàl·lica galvanitzada de 5 
mm. de gruix, amb trencaaigües incorporat, subjectats mitjançant rodons d'acer ancorats al forjat superior. 
 
Les façanes s’arrebossaran amb morter monocapa, reforçat amb mallatex als llocs on es produeixin canvis de material 
de suport. 
 
Aplacats de pedra. 
 
A les plantes baixes s’aplacarà de pedra artificial. Full exterior de fábrica de gero de 15cm. de gruix, col·locat amb 
morter de ciment 1:6/165L. tipus P45 trasdossat amb escuma de poliestirè de densitat 35 Kg/m3 i 4 cm. de gruix. El full 
interior construït amb envà ceràmic de maó de 4x14x28 cm. enguixat i pintat per la cara interior. 
 
5.7 RAM DE PALETA. 
 
Les parets de tancament dels patis de ventilació es construiran amb un full exterior de fábrica de gero de 15cm. de gruix, 
col·locat amb morter de ciment 1:6/165L. tipus P45 , amb acabament exterior de morter monocapa i aïllament projectat 
per la cara interior d'escuma de poliuretà de densitat 35 Kg/m3 i de 4 cm. de gruix, cambra d'aire i envà de peces 
ceràmiques enguixades de 6 cm. de gruix., enlluït a una cara. 
  
Les parets interiors divisòries principals entre habitatges i de caixes d'escala  es construiràn amb maó calat  de 7x14x29 
cm. de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6/165L. tipus P45 . S'enguixaràn per les cares que hagin d'anar vistes.  
 
Les parets divisòries interiors dels habitatges es faran envà de peces ceràmiques enguixades a dues cares de 6 cm. de 
gruix., i enlluides a dues cares. Les parets de banys i cuines seràn de peces ceràmiques enguixades a dues cares de 8 
cm. de gruix per a alicatar amb ciment cola per la cara i per a enlluir amb guix per l’altre cara, amb un gruix final total de 
10cm.  
 
 Mur de formigó armat amb acabat vist de 20-25 cm. de gruix, en la barana de la coberta, protegit amb pintura contra la 
carbonatació, prèvia col·locació d'armadures d’espera en el forjat 
 
La coberta serà plana no transitable del tipus invertida amb acabat ceràmic. Les terrasses dels habitatges i els safareigs 
aniran amb formigó de pendents, tela asfàltica , morter i rajola de Gres. Les coberta del pati interior d’illa tindrà dues 
parts: una invertida amb acabat de grava i l’altre part  de tipus invertida amb acabat de rajola ceràmica. Les claraboies 
de ventilació de l’aparcament aniran revestides de planxa galvanitzada prelacada. 



 
 
5.8. AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS. 
 
Als murs de contenció del perímetre de d'edifici delimitadors  la planta soterrani s'hi col·locarà una barrera de 
vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes directament al tradossat. 
 
Les cobertes contindràn una capa de formigó celular de formació de pendents, una làmina separadora de polipropilè, 
una membrana de dues làmines de betum asfàltic modificat, la superior amb armadura de feltre de fibra de vidre, una 
làmina separadora, aïllament de poliestiré extruit de 5 cm. de gruix, làmina separadora, i acabat de grava o dos gruixos 
de rajola ceràmica.  
 
La coberta de l'aparcament al pati interior d'illa tindrà la mateixa composició, peró sense aïllament. 
 
Els terres de les  terrasses i dels safareigs tindràn el formigó per a la formació de pendents, una làmina de betum 
asfàltic modificat i dos gruixos de rajola ceràmica.  
 
L'aïllament del paraments de façana s'aconsegueix amb escuma de poliuretà projectat de densitat 35 Kg/m3  sobre la 
cara interior del full ceràmic exterior i amb un gruix de 4 cm.. 
  
L'aïllament de la coberta de l'edifici d'habitatges serà amb lloses de poliestirè d'alta densitat (35 kg/m3), a la coberta 
invertida i amb un gruix de 5 cm. 
 
Els junts de dilatació i els junts entre materials d'obra es segellaran amb cordó cel·lular de polietilè i amb massilla de 
silicona neutre. 
 
5.9. ARREBOSSATS I  ENGUIXATS. 
 
Les façanes dels patis estenedors, sostres i parets dels safareigs aniran arrebossades amb morter amb acabat 
remolinat i pintat. 
 
En paraments exteriors horitzontals, ràfecs planta baixa, aniran arrebossats maestrejat amb morter de ciment.  
 
Els paraments arrebossats, interiors i exteriors, estaran pintats amb pintura plàstica, amb una capa de fons diluïda i dos 
d'acabat. 
 
Guixeria. L'enguixat serà a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, tant els paraments verticals com 
horitzontals. El cel-ras  als vestíbuls de les escales i dels habitatges, part del  menjador, passadís, i  cambres 
sanitàries, es farà de plaques d'escaiola o del tipus Pladur per a revestir. 
 
 
5.10. REVESTIMENTS. 
 
La façana de la planta baixa anirà revestida amb un aplacat de pedra artificial, amb peces de 60x40 cm., tallada a  dent 
de serra fins a una alçada de 1,60 m.  
 
L'enrajolat de paraments verticals interiors de lavabos, cuines es farà amb rajoles de València tipus 2, de 20x30 cm. 
col·locades amb morter adhesiu. 
 
Els llindars de finestres i altres forats de façana, així com els coronaments de les parets exteriors , llevat del 
coronament de les façanes principals que serà amb planxa d’alumini, aniran rematades amb peces ceràmiques en 
forma de L de 28x14x4 cm. Col·locades amb morter mixt.  
 
Els elements metàl·lics exteriors, portes, reixes, baranes, s'imprimiran amb dues capes de pintura de protecció, i dues 
capes d'acabat amb pintures especials per a exteriors. 
 
 
5.11. PAVIMENTS. 
 
Les solera de formigó a l'aparcament tindrà un acabat remolinat mecànic, amb pols de quars.. 



 
A l'interior dels habitatges s'hi col·locarà un terratzo llis de gra mitjà de 40x40 cm. El sòcol serà de resines sintètiques 
tipus Trusplas o similar de 70x7mm. El terratzo es col·locarà per la cara interior de les façanes i continuo, sense talls 
als envans, que s'executaran posteriorment. 
 
En els vestíbuls i zones comuns, s'hi col·locaràun pavinent de terratzo llis de gra mitjà de 40x40 cm, i el sòcol 
corresponent d'aquestes zones serà també del mateix material de 10 cm. d'alçària.. Els esglaons i replans de les 
escales seran  de peces senceres de pedra artificial  en escaire amb la mateixa composició i acabat que el terratzo de 
l'escala.  
 
El paviment de les terrasses i safareigs dels habitatges, seran de paviment de rajola de gres premsat de 24x24x1,5 
cm., col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu. El perímetre exterior de les terrasses anirà rematat amb peces 
ceràmiques en forma de L de 24x24x3 cm. formant trencaaigües. 
 
 
5.12. REVESTIMENTS. 
 
La façana de la planta baixa anirà revestida amb un aplacat de pedra artificial, amb peces de 60x40x3 cm., rentada a 
l’àcid, fins a l’alçada indicada en els plànols.  
 
L'enrajolat de paraments verticals interiors de lavabos, cuines es farà amb rajoles de València tipus 2, de 20x30 cm. 
col·locades amb morter adhesiu sobre arrebossat mestrejat. 
 
 
5.13. PINTURES I ESTUCATS. 
 
Els paraments verticals del vestíbul i caixa d’escala aniran pintades a l’estuc. 
 
Els paraments interiors, horitzontals i verticals, es pintaran al plàstic llis amb una capa de fons, diluïda i dues d'acabat.  
 
Els paraments arrebossats, interiors i exteriors, estaran pintats amb pintura plàstica, amb una capa de fons diluïda i 
dues d’acabat. 
 
A la fusteria de fusta que hagi d’anar pintada, s’aplicarà una capa de protector insecticida-fungicida, una segelladora i 
dues d’esmalt. 
 
Els elements metàl·lics exteriors, portes, reixes, baranes, s’imprimiran amb dues capes de pintura de mini de plom, i 
dues capes d’acabat, amb pintura especial per a exteriors. 
  
Tots els elements d'acer aniran pintats amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat. 
 
 
5.14. INSTAL.LACIONS. 
 
Les diferents instal·lacions generals s'han de fer d'acord amb els informes de les companyies subministradores i seran 
registrables pels espais comunitaris. 
 
 
5.14.1 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA. 
 
1 Objecte 

Aquest apartat fa referència a la instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris per a un edifici d’habitatges.  

2 Descripcipció general 

 Per a la confecció del projecte de fontaneria s'han pres els següents criteris de disseny: 

- Mínima interferència amb la resta dels elements constructius. 
- Màxima durabilitat dels elements exteriors i interiors que constitueixen les instal·lacions. 



- Màxima flexibilitat d'ús de les instal·lacions. 
- Màxima accessibilitat dels components. 
- Preparació de l'ACS mitjançant escalfador de gas natural. 
- A la xarxa de distribució d'aigua s'instal·laran les claus de pas necessàries per a que en cas d'una eventual 

reparació o modificació es pugui aïllar parcialment.  
- Les canonades a utilitzar seran d’acer galvanitzat en els trams d’escomesa i canonada de coure en els muntants i 

en els interiors dels habitatges.  

Per a la realització d'aquest projecte s'han pres les següents dades com punt de partida: 

VALORS DE CONSUM D'AIGUA FREDA 

Inodor 0,10 l/s
Bidet 0,10 l/s
Lavabo 0,10 l/s
Banyera 0,30 l/s
Dutxa 0,20 l/s
Aigüera 0,20 l/s
Previsió rentavaixelles 0,20 l/s
Rentadora 0,20 l/s

VALORS DE CONSUM D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Lavabo 0,07 l/s
Bidet 0,07 l/s
Banyera 0,21 l/s
Dutxa 0,15 l/s
Aigüera 0,15 l/s
Previsió rentavaixelles 0,15 l/s
Previsió rentadora 0,15 l/s

VELOCITAT DE L'AIGUA 

Xarxes principals 1 a 1,5 m/s
Xarxes secundaries 0,5 a 1 m/s

3 REGLAMENTACIÓ APLICABLE 

Serà d’obligat compliment els següents reglaments: 

- Normes bàsiques d’instal·lacions interiors d’aigua. 
- Normes UNE que hi pertoquin. 
- Normes companyia subministradora. 

4 Connexió de servei 

Les connexions de servei a les diferents escales seran les següents: 

BLOC SUBMINISTRES DIÀMETRE CANONADA 
Esc.01 25 A. galvanitzat 2” (DN50) 
Esc.02 19 A. galvanitzat 2” (DN50) 
Esc.03 18 A. galvanitzat 2” (DN50) 
Esc.04 8 A. galvanitzat 2” (DN50) 
Esc.05 15 A. galvanitzat 2” (DN50) 
Esc.06 18 A. galvanitzat 2” (DN50) 
Esc.07 18 A. galvanitzat 2” (DN 50) 

Els tubs d’alimentació a les diferents bateries de comptadors seran les següents: 

BLOC SUBMINISTRES DIÀMETRE CANONADA 
Esc.01 25 A. galvanitzat 2 ½” (DN65) 
Esc.02 19 A. galvanitzat 2 ½” (DN65) 
Esc.03 18 A. galvanitzat 2 ½” (DN65) 
Esc.04 8 A. galvanitzat 2” (DN50) 
Esc.05 15 A. galvanitzat 2 ½” (DN65) 
Esc.06 18 A. galvanitzat 2 ½” (DN65) 



Esc.07 18 A. galvanitzat 2 ½” (DN65) 

Tant les escomeses com els tubs d’alimentació es realitzaran amb canonada d’acer galvanitzat. Aquesta canonada 
d’acer galvanitzat disposarà de les següents característiques: 

- Canonada d’acer galvanitzat, amb una galvanització no inferior a 400 g/m2. 
- Compliran amb les normes UNE 37-505 i 19-009. 

Les característiques dimensionals seran les següents: 

Diàmetre exterior Diàmetre paret Diàmetre 
nominal mig màxim Mínim nominal Mínim 

DN10 17,20 17,50 16,70 2,30 2,07 
DN15 21,30 21,80 21,00 2,60 2,34 
DN20 26,90 27,30 26,25 2,60 2,34 
DN25 33,70 34,20 33,30 3,20 2,88 
DN32 42,40 42,90 42,00 3,20 2,88 
DN40 48,30 48,80 47,90 3,20 2,88 
DN50 60,30 60,80 59,70 3,60 3,24 
DN65 76,10 76,60 75,30 3,60 3,24 
DN80 88,90 89,50 88,00 4,00 3,60 
DN100 114,30 115,00 113,10 4,50 4,05 
DN125 139,70 140,80 138,50 5,00 4,50 
DN150 165,10 166,50 169,90 5,00 4,50 

 

5 Bateries de comptadors 

Les bateries de comptadors a les diferents escales seran les següents: 

BLOC SUBMINISTRES TIPUS 
Esc.01 15 

5 
4 
1 

D 
C 
B 
A 

Esc.02 15 
3 
1 

D 
B 
A 

Esc.03 15 
2 
1 

D 
B 
A 

Esc.04 7 
1 

C 
A 

Esc.05 10 
3 
1 
1 

D 
C 
B 
A 

Esc.06 10 
5 
2 
1 

D 
C 
B 
A 

Esc.07 10 
5 
2 
1 

D 
C 
B 
A 

6 ELEMENTS DE TRACTAMENT D’AIGUA 

En aquest projecte no es contempla cap sistema de tractament d’aigua per a les instal·lacions de fontaneria. 

 



7 Distribució interior, serveis comuns 

La instal·lació de serveis comuns de cada escala es destina a l’abocador de la neteja de cada escala, que 
s’alimentarà mitjançant subministrament propi i amb canonada de coure de 18/16. 

8 Distribució interior, habitatges 

L'aigua per a les necessitats sanitàries de cada escala es pren de la xarxa general de la vila mitjançant una arqueta 
ubicada a l'exterior. 

La instal·lació a grans trets, es pot descriure de la següent manera, a l'escomesa general tenim una clau de registre 
i una clau de pas. El comptatge es realitzarà mitjançant bateria de comptadors de tres files. De la bateria de 
comptadors, les derivacions individuals es realitzaran mitjançant galeries tècniques verticals i pel fals sostre de cada 
planta. 

Els muntants es realitzaran amb canonada de coure dur totalment aïllada amb els següents diàmetres: 

- 22/20 - 28/26 per als habitatges, segons alçada de l'habitatge i tipus de subministrament del mateix. 
- 18/16 per als serveis comuns. 

A l'interior de cada habitatge, la instal·lació discorrerà sempre que sigui possible, per zones on hi hagi fals sostre. 

Tota la instal·lació interior es realitzarà amb canonada de coure dur totalment aïllada per a evitar condensacions. Els 
trams de derivació als aparells aniran dintre de beina. 

La xarxa d’aigua calenta sanitària partirà de l’escalfador de gas natural de cada habitatge. L'estès de canonades es 
realitzarà paral·lel a la instal·lació d'aigua freda. Tota la instal·lació d’aigua calenta sanitària es realitzarà amb els 
mateixos criteris d’aigua freda, amb canonada de coure dur. Tota la instal·lació d’aigua calenta sanitària anirà 
aïllada, a excepció dels baixants als aparells sanitaris que aniran dintre de beina. 

Les canonades de coure dur deuran complir les següents característiques: 

- La canonada de coure utilitzat ha de ser canonada rodona de precisió estirat en fred sense soldadura, per a 
utilització amb accessoris soldats per capilaritat. 

- La composició i característiques de la canonada de coure estaran reglamentades segons la norma UNE 37.141. 

Les dimensions estaran regulades mitjançant la norma UNE 37.141 i seran les següents: 

Diàmetre nominal 
(Dn) 

Diàmetre exterior 
(mm) 

Gruix 
(mm) 

Denominació 
usual 

12 10,00 1,00 10x12 
15 13,00 1,00 13x15 
18 16,00 1,00 16x18 
22 20,00 1,00 20x22 
28 26,00 1,00 26x28 
35 33,00 1,00 33x35 
42 40,00 1,00 40x42 
54 51,00 1,50 51x54 
64 60,00 2,00 60x64 
76 72,00 2,00 72x76 
89 84,00 2,50 84x89 
108 104,00 2,00 104x108 

Cada zona humida, disposarà d'una vàlvula de tall per poder tancar la zona i deixar la resta de la instal·lació en 
funcionament. 

En els plànols adjunts s'indica la distribució de la instal·lació. 

1 CONDICIONS CONSTRUCTIVES DE LA INSTALACIO DE FONTANERIA 

1.1 PRESCRIPCIONS DE MUNTATGE DE CANONADES 

Els suports de les canonades, en general seran els suficients per a que, una vegada calorifugades, no hi hagin fletxes superiors 
al 2 per mil, ni facin cap esforç sobre els elements o aparells als que estan unides, com calderes, bescanviadors, bombes, etc. 



La subjecció es farà amb preferència als punts fixes i parts centrals dels tubs, deixant lliures zones de possible moviment com 
poden ser corbes.  

Quan per raons de diversa índole, sigui convenient evitar desplaçaments no convenients pel funcionament correcte de la 
instal·lació, com poden ser desplaçaments transversals o girs a unions, en aquests punts es posarà un element de guiat. 

Els elements de subjecció i de guiat permetran la lliure dilatació de la canonada, i no perjudicaran l'aïllament de la mateixa. 

Les distàncies entre suports per a canonades d'acer seran com a màxim les indicades a la taula: 

Diàm. canonada Separació màxima entre suports  
 Tram vertical Tram horitzontal 
DN 15 2,5 mm 1,8 mm 
DN 20 3,0 mm 2,5 mm 
DN 25 3,0 mm 2,5 mm 
DN 32 3,0 mm 2,8 mm 
DN 40 3,5 mm 3,0 mm 
DN 50 3,5 mm 3,0 mm 
DN 70 4,5 mm 3,0 mm 
DN 80 4,5 mm 3,5 mm 
DN 100 4,5 mm 4,0 mm 
DN 125 5,0 mm 5,0 mm 
DN 150 6,0 mm 6,0 mm 

Les grapes i abraçadores seran de forma que permeti un desmuntatge fàcil dels tubs, exigint-se la utilització de material elàstic 
entre subjecció i canonada. 

Existirà al menys un suport entre cada dos unions de canonades i amb preferència es col·locaran aquests al costat de cada unió 
de dos trams de canonada. 

Diàm.canonades Separació màxima entre suports 
 Tram vertical Tram horitzontal 
DN 10 1,8 mm 1,2 mm 
DN 12 a 20 2,4 mm 1,8 mm 
DN 25 a 40 3,0 mm 2,4 mm 
DN 50 a 100 3,7 mm 3,0 mm 

Els suports de fusta o filferro seran admissibles únicament durant la col·locació de la canonada, però deuran ser substituïdes per 
peces indicades en aquestes prescripcions. 

Els suports tindran la forma adequada per ser ancorats a l'obra de fàbrica o situats al terra. S'evitarà ancorar la canonada a 
parets amb un gruix menor de 8 cm, però en cas de que fos precís, els suports aniran ancorats a la paret mitjançant tacs de fusta 
o un altre material apropiat. 

Els suports de les canalitzacions verticals subjectaran la canonada a tot el seu voltant. Seran desmuntables per a permetre 
desprès d'estar ancorats col·locar o treure la canonada, amb un moviment inclús perpendicular a l'eix de la mateixa. S'hi ha perill 
de corrosió dels suports de les canonades soterrades, aquests i les guies deuran ser de materials resistents a la corrosió o estar 
protegits contra la mateixa. 

La canonada estarà ancorada de manera que els moviments siguin absorbits per les juntes de dilatació i per la pròpia flexibilitat 
del traçat de la canonada. Els ancoratges seran  suficientment robustos per resistir qualsevol empenta normal. Els ancoratges de 
la canonada seran suficients per suportar el pes de les pressions no compensades i els esforços d'expansió. Per a tuberies de 
vapor deuran estar sobredimensionats pel coeficient de seguretat amb objecte de prevenir els efectes de la corrosió. És 
aconsellable que siguin galvanitzats i s'evitarà que qualsevol part mecànica de l'ancoratge estigui en contacte amb el terra d'una 
galeria de conducció. 

Els col·lectors es suportaran degudament i en cap cas descansaran damunt de generadors o altres aparells. 

Queda prohibit el soldat de la canonada als suports o elements de subjecció o ancoratge. 

1.1.1 MUNTATGE DE LES CANONADES 

Les canonades seran instal·lades de forma que el seu aspecte sigui net i ordenat, dispostes en línies paral·leles o a esquadra 
amb els elements estructurals de l'edifici o amb tres eixos perpendiculars entre sí. Les canonades horitzontals, en general, 
deuran estar col·locades el més prop possible del sostre o el sòl, deixant sempre espai suficient per manipular l'aïllament tèrmic. 



La folga entre canonades o entre aquestes i els paraments, una vegada col·locat l'aïllament necessari, no serà inferior a 3 cm. 
L'accessibilitat serà tal que es pugui manipular o substituir-se una canonada sense tenir que desmuntar la resta. 

En cap moment es debilitarà l'element estructural per poder col·locar la canonada, sense autorització expressa del director de 
l'obra d'edificació. 

Quan la instal·lació estigui formada per diversos circuits parcials, cadascun d'ells s'equiparà del suficient número de vàlvules de 
regulació i tall per poder-lo equilibrar i aïllar sense que afecte el servei de la resta. 

Als trams corbs, els tubs no presentaran garotes i altres defectes anàlegs, ni aixafaments, ni altres deformacions a la seva secció 
transversal. Sempre que sigui possible, les corbes es realitzaran per citrats dels tubs, o amb peces corbes, evitant la utilització de 
colzes. Els citrats dels tubs fins 50 mm es podran fer en fred, i la resta en calent. 

Als tubs d'acer soldat les corbes es faran de forma que les costures queden a la fibra neutra de la corba. En cas de que hi hagi 
una corba i una contracorba, situades a plànols diferents, ambdós es realitzaran amb tub d'acer sense soldadura. En cap cas la 
secció de la canonada a les corbes serà inferior a la secció en tram recte. 

A les alineacions rectes, les desviacions seran inferiors al 2 per mil. 

1.1.2 PASSOS PER MURS, PAREDONS, FORJATS. 

Quan les canonades passen per murs, paredons, forjats, etc., es disposaran manegots protectors que deixen espai lliure al 
voltant de la canonada, i es reomplirà aquest espai d'una matèria plàstica. Si la canonada va aïllada, no s'interromprà l'aïllament 
al manegot. Els manegots deuran sobresortir al menys 3 mm de la part superior dels paviments. 

1.1.3 UNIONS 

Els tubs tindran la major longitud possible, amb objecte de reduir al mínim el número d'unions. 

A les conduccions per aigua calenta i aigua freda, les unions es realitzaran mitjançant peces d'unió, manegots o corbes, de fosa 
mal·leable, brides o soldadures. Els manegots de reducció en trams horitzontals seran excèntrics i enrassats per la generatriu 
superior. A les unions soldades a trams horitzontals, els tubs s'enrassaran per la seva generatriu superior per evitar la formació 
de bosses d'aire. 

Abans d'efectuar una unió, es repassaran les canonades per eliminar les rebabes que puguin haver-se format al tallar o roscar 
els tubs. 

Quan les unions es facin amb brides, s'interposarà entre elles una junta d'amiant a les canalitzacions per aigua calenta o freda. 
Les unions amb brides, visibles, o quan siguin previsibles condensacions, s'aïllaran de forma que la seva inspecció sigui fàcil. 

Al realitzar la unió de dos canonades no es forçaran aquestes, sinó que deuran haver-se tallat i col·locat amb la deguda 
exactitud. No es podran realitzar unions als encreuaments de murs, forjats, etc. 

Totes les unions deuran poder suportar una pressió superior en un 50% a la de treball. Es prohibeix expressament l'ocultació o 
soterrament d'unions mecàniques. 

1.1.4 CANONADES AMAGADES 

Solament s'autoritzaran canalitzacions soterrades o encastades quan l'estudi del terreny o mig que rodeja la canonada asseguri 
la seva no agressivitat o es previngui la corresponent protecció contra la corrosió. 

No s'admetrà el contacte de canonades d'acer amb guix. Les canalitzacions amagades a l'obra del paleta, si la natura d'aquesta 
no permet el seu encastament, aniran allotjades en cambres ventilades, prenent mides adequades (pintura, aïllament amb 
barrera per vapor, etc.), quan les característiques del lloc siguin propícies a la formació de condensacions a les canonades de 
calefacció, quan aquestes estan fredes. 

Les canonades encastades i amagades a forjats deuran disposar d'un adequat tractament anticorrosiu i estar embolicades amb 
una protecció adequada, devent estar suficientment resolta la lliure dilatació de la canonada i el contacte d'aquesta amb els 
materials de construcció. 

S'evitarà a ser possible la utilització de materials diferents a una canalització, de manera que no es formen parells galvànics. 
Quan això fos necessari, s'aïllaran elèctricament els uns dels altres, o es farà una protecció catòdica adequada. 



Les canonades amagades al terreny deuran disposar d'una adequada protecció anticorrosiva, recomanant-se la utilització de 
rases rodejades d'arena rentada o inert, a més del tractament anticorrosiu o per galeries. En qualsevol cas deuran preveure els 
suficients registres i l'adequat traçat de pendent per desguàs o purga. 

Les canonades que porten aigua refredada aniran en tot cas aïllades amb una terminació que sigui eficaç barrera pel vapor. 

1.1.5 RELACIÓ AMB ALTRES SERVEIS 

Les canonades no estaran en contacte amb cap altra conducció d'energia elèctrica o de telecomunicació, amb el fi d'evitar els 
efectes de corrosió que una derivació pugui ocasionar, devent preveure's sempre una distància mínima de 30 cm a les 
conduccions elèctriques i de 3 cm a les canonades de gas més properes des de l'exterior de la canonada o de l'aïllament si 
l'hagués. 

Es tindrà especial cura en que les canalitzacions de l'aigua freda no siguin escalfades per les canalitzacions d'aigua calenta, bé 
per radiació directa o per conducció per mig de suports, devent-se preveure sempre una distància mínima de 25 cm entre 
exteriors de canonades, a menys que vagin aïllades. 

Les canonades no travessaran xemeneies, conductes d'aire condicionat, ni xemeneies de ventilació. 

Es recomana no instal·lar cap vàlvula amb el seu piu per baix del plànol horitzontal que conté l'eix de la canonada. Totes les 
vàlvules seran fàcilment accessibles. 

Es recomana disposar d'una canonada de derivació amb les seves claus, rodejant a aquells elements bàsics, com vàlvules de 
control, etc., que es poden avariar i necessiten ser retirades de la xarxa de canonades per la seva reparació i manteniment. 

Es recomana utilitzar el següent tipus de vàlvules, segons la funció que van a executar: 

- Aïllament  vàlvules de bola, d'assentada o papallona. 
- Regulació vàlvules d'assentada d'agulla. 
-  

1.2 APARELLS 

1.2.1 APARELLS SANITARIS 

Seran de ceràmica, acer inoxidable o fundició esmaltada. La distribució s'ajustarà a les indicacions dels plànols del projecte. 

Els aparells sanitaris quedaran sempre nivellats. Es comprovaran de la següent manera: 

- Per a banyeres, lavabos, aigüeres, safareigs, etc..., per l'horitzontalitat del cantell anterior de la cubeta. 
- Per als bidets, cubetes d'inodors, etc... per l'horitzontalitat dels seus colls laterals. 

Els aparells podran anar fixats al sol mitjançant cargols d'ancoratge i fixats al mur mitjançant mènsules, perns o cargols sobre 
tacs de fusta. 

Els recipients presentaran les següents característiques: 

- Homogeneïtat de la pasta (productes ceràmics). 
- Inalterabilitat i resistència de l'esmalt (productes ceràmics). 
- L'evacuació serà ràpida, silenciosa i total. 

 

1.2.2 CONJUNT D'AIXETES 

El conjunt d'aixetes presentarà les característiques següents: 

- No presentarà defectes. 
- Les maniobres d'obertura i tancament no han de produir cap soroll, brunzit o vibració. 
- L'empaquetadura ha de ser estanca. 
- Les condicions anteriors han de ser complides sota totes les pressions, tant de servei com de prova. 
- El sistema de tancament no haurà de produir cops d'ariet capaços de provocar la pujada de pressió al doble de la de servei 

fixat.  
- Des del punt de vista de l'acabat de fabricació, les aixetes hauran de tenir l'exterior pulimentat, llimat o escalabornats segons els 

casos, o simplement fos, però en tots els casos perfectament desbarbats, sense asprors ni cavitats. A més, les parts que 
treballin hauran d'estar perfectament mecanitzades i funcionar sempre sense joc apreciable. 

- Els passos de rosca hauran de correspondre als normalitzats. 

Totes les aixetes es desmuntaran de la seva col·locació i s'enseuaran per a evitar degoteigs i suavitzar el seu funcionament. 



L'aixeta no es rebrà com a morter de ciment en la ceràmica de l'aparell. 

2 PLEC DE CONDICIONS REGLAMENTARIES 

2.1 ESCOMESA 

Aquest apartat fa referència a la norma bàsica 1.1.1 en quan es refereix a "Acometida con sus llaves de maniobra". 

2.1.1 ESCOMESA 

1.Definició. L'escomesa és la canonada que uneix la instal·lació general interior de l'immoble amb la canonada de la xarxa de 
distribució. 

2.Instal·lació. Instal·lació o construcció per la Companyia Subministradora. Travessarà el mur del tancament de l'edifici per un 
orifici practicat pel propietari o abonat, de manera que el tub quedi solt i permetigue la lliure dilatació, si bé deurà ser rejuntat de 
forma que al mateix temps quedi impermeabilitzat l'orifici. La clau de maniobra es situarà al tram d'escomesa i serà del mateix  
que l'escomesa. El  de l'escomesa és dependent del sistema d'amidament de cabals utilitzat (veure càlculs annexes). 

Diàmetre de les escomeses i les seves claus quan s'utilitzen claus comporta o d'assentada inclinada, segons el tipus de 
subministrament i el seu número, sent la longitud de l'escomesa igual o menor que sis metres. 

2.1.2 CLAU DE PRESA 

1.Definició. La "clau de presa" es troba col·locada damunt la canonada de la xarxa de distribució i obre pas a l'escomesa. La 
seva instal·lació és convenient, perquè permet fer preses de la xarxa i maniobres a les escomeses, sense que la canonada deixi 
d'estar en servei. Al seu cas, la instal·lació és competència de la Companyia de subministrament. 

2.1.3 CLAU DE REGISTRE DE L'EDIFICI 

1.Definició. La "clau de registre" estarà situada damunt de l'escomesa a la via pública, junt a l'edifici. Com l'anterior, la 
maniobrarà exclusivament el subministrador o persona autoritzada sense que els abonats, propietaris ni terceres persones 
puguin manipular-la. 

2.1.4 CLAU DE PAS 

1.Definició. La "clau de pas" està situada a la unió de l'escomesa amb el tub d'alimentació, junt al llindar de la porta a l'interior de 
l'immoble. 

2.Instal·lació i ús. S'utilitzarà pel tall general de la instal·lació. Anirà allotjada a una cambra impermeabilitzada i amb desguàs, 
situada a l'interior de l'immoble a una zona comú fàcilment accessible i pròxima a l'entrada de l'edifici.  Si fos precís, baix la 
responsabilitat del propietari de l'immoble o persona responsable del local al que estes instal·lada, podrà tancar-se per deixar 
sense aigua la instal·lació interior de tot l'edifici. 

2.2 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

Aquest fa referència a la norma bàsica 1.1.2. referent a "Instalación interior del edificio". 

2.2.1 TUB D'ALIMENTACIÓ DE L'EDIFICI 

1.Definició. El tub d'alimentació és la canonada que uneix la clau de pas de l'immoble amb la bateria de comptadors o el 
comptador general. Si pot ésser, quedarà visible a tot el seu recorregut, i d'existir inconvenients constructius per això, quedarà 
soterrat, allotjat a la canalització d'obra de fàbrica reomplida d'arena, que disposarà d'un registre als seus extrems que 
permetigue la inspecció i control de possibles fugues. 

2.Característiques: Diàmetre del tub d'alimentació.- Segons el tipus de subministrament i el seu número, sent la seva longitud 
igual o menor de 15 m.  

2.2.2 COMPTADOR 

1.Definició. El "comptador divissionari" s'instal·la al final del tub d'alimentació. Alimentarà al conjunt de tubs horitzontals i verticals 
de l'edifici. 

S'instal·larà a una cambra destinada a la ubicació dels comptadors divissionaris. 



Les cambres quedaran situades a un lloc de fàcil accés i d'ús comú a l'immoble, dotades d'il·luminació elèctrica, desguàs directe 
a la claveguera, amb cota adequada i suficientment separades d'altres dependències destinades a la centralització de 
comptadors de gas i d'electricitat. 

La instal·lació de bateries de comptadors divissionaris requerirà prèvia autorització de la corresponent Delegació Provincial del 
Ministeri d'Indústria. 

2.Característiques. El dimensionat ve reflexat per la següent taula: 

Espai mínim lliure de lectura 70 cm
Distància mínima del sol 35 cm
Distància mínima del sostre 50 cm
Altura mínima de l'armari 160 cm

Diàmetre de la bateria de comptadors divissionaris. Tots els tubs de que consta la bateria tindran pel cap baix el mateix diàmetre 
que el tub d'alimentació. 

2.2.3 VÀLVULA DE RETENCIÓ DE L'EDIFICI 

La vàlvula de retenció es situarà damunt del tub d'alimentació, junt a la seva connexió amb la bateria o, a l'horitzontal o vertical, 
segons la instal·lació, i té per finalitat protegir la xarxa de distribució contra el retorn d'aigües sospitoses. 

2.3 INSTAL·LACIONS INTERIORS PARTICULARS 

Les instal·lacions interiors particulars seran realitzades per un instal·lador autoritzat per la Delegació Provincial del Ministeri 
d'Indústria i s'atendran a les presents normes: 

El "tub ascendent o muntant" és el tub que uneix la sortida del comptador amb la instal·lació interior particular. Aquest tub deurà 
ser capaç de prendre la forma necessària per enllaçar la sortida del comptador amb la posició vertical. 

La "clau de pas de l'abonat" es troba instal·lada damunt del tub ascendent o muntant a un lloc accessible a l'abonat. L'abonat 
podrà tancar-la per deixar sense aigua la seva instal·lació particular. 

La "derivació particular" surt del tub ascendent o muntant i, a l'objecte de fer més difícil el retorn de l'aigua, fa la seva entrada junt 
al sostre o en tot cas, a un nivell superior al de qualsevol dels aparells, mantenint-se horitzontalment en aquest nivell. D'aquesta 
derivació o d'alguna de les seves ramificacions arrancaran les canonades de recorregut vertical descendent cap als aparells. 

2.4 REGLAMENT PROTECCIÓ CONTRA RETORNS 

2.4.1 CONSIDERACIONS GENERALS 

Aquest reglament té per objecte impedir la contaminació de l'aigua destinada al subministrament públic, bé sigui per la 
introducció a les canalitzacions de fluids qualsevols o pel retorn de l'aigua que havia sortit de les mateixes canalitzacions. 

Els possibles fluids causants de contaminació poden ser: aigua procedent de pous, cisternes, rius, canals, etc., o altres líquids o 
gasos qualsevol. 

Tota aigua d'origen aliè al distribuïdor, així com la que ha sortit ja d'una canalització empalmada a la xarxa de subministrament 
públic, deuen ser considerades com a sospitoses encara que es puguis demostrar la seva potabilitat. 

Les prescripcions del present Reglament tendeixen a protegir no solament la qualitat de l'aigua que entra a l'immoble, sinó també 
l'existent a la distribució interior fins que sigui utilitzada pels diferents consumidors d'un edifici. 

Aquestes mides no suposen cap responsabilitat pel distribuïdor més enllà de la clau que permet tancar l'entrada de l'aigua, 
situada a l'exterior de l'immoble abastit. 

Les aigües considerades com a sospitoses al sentit indicat anteriorment poden introduir-se a la xarxa de distribució per alguna 
d'aquestes raons: 

- En cas de produir-se depressió, voluntària o fortuïta, a les canonades d'aigua. Aquesta depressió pot sorgir principalment als 
següents casos, buidat d'una canalització principal (trencada, reparació, etc.), buidat de les canalitzacions interiors dels 
edificis (reparació, gelada intensa, trencada de l'escomesa de l'edifici, canvi de comptadors, etc.), baixa pressió als pisos 
superiors dels edificis, en combinació amb un elevat consum general a la xarxa de subministrament públic (Quan es produeix 
el buit a les canalitzacions dels pisos superiors) i elevada demanda als pisos inferiors d'edificis provistos de canonades de 
secció insuficient. (Quan es produeix el buit a les canalitzacions dels pisos superiors). Per aquesta raó és indispensable que 
en relació amb la pressió mínima que existeix a la xarxa de distribució, les tuberies interiors tinguin la secció suficient per 
abastar, a cada pis, tots els aparells, en règim normal d'utilització. 



- Utilització dels aparells capaços de produir una pressió superior a la de la xarxa de distribució. Aquests aparells poden ser 
bombes, injectors, calderes, instal·lacions de vapor, rentadores, instal·lacions de depuració d'aigües, de filtres per a piscines, 
etc., i també dipòsits privats existents als edificis. 

El retorn de l'aigua pot ocasionar també el deteriorament dels comptadors. Exemples:  

− Aigua calenta procedent d'una calefacció central o bé d'un escalfador d'aigua. 
- Cossos estranys, com vidres, matèries resinoses, etc., procedents d'aparells descalcificadors. 

 

2.4.2 DISPOSICIONS GENERALS RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS 

Es prohibeix la instal·lació de qualsevol classe d'aparell o dispositiu que, per la seva constitució o modalitat d'instal·lació, faci 
possible la introducció de qualsevol fluid a les instal·lacions interiors o el retorn, voluntari o fortuït, de l'aigua sortida de dites 
instal·lacions. 

Es prohibeix la unió directa a un clavegueró de tota conducció d'aigua unida directament al subministrament públic. Per 
clavegueró s'entén tota part, ja sigui aèria o subterrània, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües utilitzades. Es considera que una 
conducció es troba unida directament a un clavegueró quan no existeix entre aquesta canalització i el clavegueró cap separació 
que permeti la pèrdua de pressió de l'aigua o inspecció ocular del vessat. En tots els aparells que permeten la pèrdua de pressió, 
l'aigua deu vessar lliurement per damunt de la vora superior de l'element que recull l'aigua.  

Es prohibeix establir unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes de distribució pública i altres instal·lacions 
qualsevol capaces de contenir o transportar aigües sospitoses, o qualsevol altre fluid. 

2.5 ALIMENTACIÓ 

L'alimentació d'aigua a un edifici per usos sanitaris deurà fer-se observant-se els següents criteris: 

- Deurà aprofitar-se sempre que es pugui la pressió de la xarxa urbana d'aigua. 
- Quan la pressió de xarxa urbana no sigui suficient per alimentar totes les plantes de l'edifici, el grup d'elevació d'aigua deurà 

complir els següents requisits, la pressió màxima admissible a l'aixeteria serà de 400 KPa, el màxim diferencial de pressió no 
superarà els 120 KPa o bé els 50 KPa en cas de bombes de cabal variable, el número màxim horari d'arrancades d'una 
bomba serà de 30 i el número mínim de bombes de la instal·lació es determinarà en funció de la màxima demanda 
instantània segons la següent taula: 

 
Demanda màxima 

instantània 
Nº mínim de bombes  
(exclosa la reserva) 

3,00 1,00 
10,00 2,00 
30,00 3,00 

més de 30 4,00 

En el nostre cas es compleix la condició a). 

2.6 INSTAL·LACIÓ D'A.C.S. 

Les instal·lacions d'aigua calenta sanitària deuran complir les prescripcions especificades en el Reglament per a Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis. 

2.6.1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

La xarxa de distribució deurà dissenyar-se de forma que el contingut d'aigua a la tuberia des del punt de distribució fins  al punt 
d'utilització més allunyat sigui el menor possible. 

2.6.2 AÏLLAMENT TÈRMIC 

A les instal·lacions que continguin fluids a temperatura superior a 40ºC, es disposarà un aïllament tèrmic equivalent als gruixos 
que s'indiquen als següents apartats per un material amb un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,040 W/mºC, a 20ºC. 



 

2.6.2.1 CANONADES QUE DISCURREIXEN PER LOCALS NO CALEFACTATS. 

El gruix serà com a mínim el que s'indica a la següent taula en funció del diàmetre de la canonada i de la temperatura del fluid. 

Diàmetre del tub 
en mm 

Temperatura del fluid en ºC 

 40 a 65 66 a 100 101 a 150  150,00 
D 32 20,00 20,00 30,00 40,00 
32 D 50 20,00 30,00 40,00 40,00 
50 D 80 30,00 30,00 40,00 50,00 
80 D 125 30,00 40,00 50,00 50,00 
125 D 30,00 40,00 50,00 60,00 

A efectes d'aquest article, seran considerats com locals no calefactats les cambres visitables, patis de ventilació i casos similars. 

1.1.1.1 CANONADES QUE DISCURREIXEN PER L'EXTERIOR. 

El gruix serà com a mínim l'indicat a la taula anterior incrementat en 10 mm. 

1.1.1.2 GENERADORS DE CALOR, DIPÒSITS ACUMULADORS I BESCANVIADORS DE CALOR. 

Quan la superfície de pèrdues sigui superior a 2 m2, el gruix de l'aïllament serà com a mínim de 50 mm. En cas de dipòsits 
acumuladors i bescanviadors de calor amb superfície de pèrdues inferiors a 2 m2, el gruix serà com a mínim de 30 mm. En 
generadors de calor amb una potència inferior a 50 kW instal·lats a locals calefactats no s'exigeix aïllament tèrmic. 

 
5.14.2 INSTAL.LACIONS DE ELECTRICITAT. 

 
 

Aquest apartat fa referència a la instal·lació d'electricitat per a un edifici destinat a habitatges. Es tracta de les instal·lacions 
elèctriques dels habitatges, serveis comuns, previsió de serveis comuns i aparcaments. 

El subministrament d'energia es realitza en Baixa Tensió mitjançant una xarxa de connexió alimentada per estacions 
transformadores ubicades en el mateix edifici. 

 

1 INTRODUCCIÓ 

El present estudi correspon a les instal·lacions elèctriques corresponents a set blocs compost per: 

Escala 1: 20 habitatges, serveis generals i 4 locals comercials. 

Escala 2: 15 habitatges, serveis generals i 3 locals comercials. 

Escala 3: 15 habitatges, serveis generals i 2 locals comercials. 

Escala 4: 7 habitatges i serveis generals. 

Escala 5: 13 habitatges, serveis generals i 1 local comercial. 

Escala 6: 15 habitatges, serveis generals, 2 locals comercials i pàrking. 

Escala 7: 15 habitatges, serveis generals, 2 locals comercials i pàrking. 

El subministrament d'energia es realitza en Baixa Tensió mitjançant connexió per escomesa a la xarxa de distribució de la zona. 

 

2 CRITERIS DE DISSENY 

2.1 DADES DE PARTIDA 

CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA 



Règim de neutre TT
Neutre distribuït Si
Tensió 400 V
Freqüència 50 Hz

DADES DE PARTIDA 

Estació transformadora De la zona
Escomesa Soterrada
C.G.P. Sí
Línia General d'Alimentació Si amb cable tipus RZ1-K 0,6/1 KV
Centralització., Sí
Canaladura D.I. Sí

TIPUS DE CENTRALITZACIÓ 

Local tècnic Sí
Ubicació A la planta PB

HIPÒTESIS DE CÀLCUL DE L'EDIFICI 

Habitatges Grau d’electrificació bàsica
Locals comercials Si
Enllumenat eix ascensor 150 lux

CABLEJAT 

Línia general d’alimentació Cable del tipus RZ1K 0,6/1 KV
Derivació individual Cable del tipus RZ1K 0,6/1 KV
Distribució interior Cable del tipus RZ1K 0,6/1 KV
Seccions Veure càlculs

INSTAL·LACIÓ 

Línia general d’alimentació Pel fals sostre de la planta baixa
Derivacions individual Mitjançant galeria tècnica vertical

Fals sostre de cada planta
Distribució interior Encastada

 

3 POTÈNCIES 

Les potències que afecten al projecte són les següents: 

BLOC Habitatges Serveis generals Locals comercials Garatge Total 
Escala 1 136.16 KW 13.09 KW 28 KW - 177.25 KW 
Escala 2 109.48 KW 13.09 KW 21.5 KW - 144 KW 
Escala 3 109.48 KW 13.33 KW 23.5 KW - 146.31 KW 
Escala 4 57.04 KW 11.89 KW - - 68.93 KW 
Escala 5 97.52 KW 11.98 KW 10.3 KW - 119.81 KW 
Escala 6 109.48 KW 13.06 KW - 7.62 KW 146.31 KW 
Escala 7 109.48 KW 13.18 KW 15.9 KW 11.86 KW 150.42 KW 

 

4 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 

Les caixes generals de protecció es situaran a la façana (com s’aprecia als plànols) amb les característiques descrites al plec de 
condicions. Serà el punt de connexió de la línia general d’alimentació (L.G.A). 

En el nostre cas tenim les següents caixes generals de protecció: 

Escala 1: CGP de 630 A amb fusibles de 630 A. 

Escala 2: CGP de 630 A amb fusibles de 630 A. 

Escala 3: CGP de 630 A amb fusibles de 630 A. 

Escala 4: CGP de 400 A amb fusibles de 250 A. 

Escala 5: CGP de 400 A amb fusibles de 315 A. 



Escala 6: CGP de 630 A amb fusibles de 630 A. 

Escala 7: CGP de 630 A amb fusibles de 630 A. 

 

5 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ 

Mitjançant tub de protecció discurrirà pel falç sostre del vestíbul de l'accés de l'edifici i finalitzarà a l'embarrat de la bateria de 
comptadors. 

Disposarà d’una secció de: 

Escala 1: RZ1-K 0,6/1 kV 2x(4x1x95) mm2 (amb 2 tubs de 140 mm ∅) 

Escala 2: RZ1-K 0,6/1 kV 2x(4x1x50) mm2 (amb 2 tubs de 140 mm ∅) 

Escala 3: RZ1-K 0,6/1 kV 2x(4x1x50) mm2 (amb 2 tubs de 140 mm ∅) 

Escala 4: RZ1-K 0,6/1 kV 4x1x95 mm2 (amb tub de 140 mm ∅) 

Escala 5: RZ1-K 0,6/1 kV 4x1x95 mm2 (amb tub de 140 mm ∅) 

Escala 6: RZ1-K 0,6/1 kV 2x(4x1x50) mm2 (amb 2 tubs de 140 mm ∅) 

Escala 7: RZ1-K 0,6/1 kV 2x(4x1x50) mm2 (amb 2 tubs de 140 mm ∅) 

 

6 CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 

Aquesta centralització estarà situada a una sala tècnica destinada a tal fi i tindrà les mesures que marca la normativa vigent. 

Per la part superior, l'embarrat funcional de bornes i barra de protecció es disposaran les sortides dels conductors de les 
derivacions individuals a cada habitatge. 

 

7 CANALADURA D'INSTAL·LACIONS. DERIVACIONS INDIVIDUALS 

S'instal·larà una galeria tècnica vertical per a la instal·lació dels muntants.  

A l'interior s'instal·laran les derivacions individuals amb conductors tipus RZ1-K 0.6/1 kV protegits amb tub de PVC semirrígid 
amb grau de protecció "7" i 32 mmD. 

La canaladura disposarà normativament de les següents característiques tècniques: 

-Resistència RF-120 al calaix de les canaladures. 
-Resistència RF-60 a les portes de registre. 
-Compartimentació cada 3 plantes de recorregut. 

En la instal·lació de les derivacions individuals es tindrà en compte que cada 10 muntants es deixarà un tub de previsió i cada 
derivació individual portarà un conductor RZ1-K 0,6/1 kV de 2x1,50 mm2 de secció (conductor  de control-domòtica) en previsió 
d’una futura instal·lació de comandament. 

 

8 INSTAL·LACIONS INTERIORS D’HABITATGES 

Els habitatges tindran una escomesa i els muntants estan calculats per un grau d’electrificació elevada de 9.200 W. 

Per tant, l’ICP serà l’amperatge de la potència contractada de 40 A i l’IGA serà de 40 A. 

Les línies a instal·lar a cada habitatge seran les següents: 



- Un circuit destinat a punts fixes de llum i a les preses de corrent per enllumenat. Aquest circuit estarà protegit mitjançant 
interruptor magnetotèrmic monofàsic de 10 A, amb conductor del tipus lliure d’halògens d’aïllament 750 V i secció 2x2,50 
mm2+TT i protegit mitjançant tub de 16 mmD. 
- Un circuit destinat a endolls d’altres usos. Aquest circuit estarà protegit mitjançant interruptor magnetotèrmic monofàsic de 16 A, 
amb conductor del tipus lliure d’halògens d’aïllament 750 V i secció 2x2,5 mm2+TT i protegit mitjançant tub de 20 mmD. 
- Un circuit destinat a cuina-forn. Aquest circuit estarà protegit mitjançant interruptor magnetotèrmic monofàsic de 25 A, amb 
conductor del tipus lliure d’halògens d’aïllament 750 V i secció 2x6 mm2+TT i protegit mitjançant tub de 25 mmD. 
- Un circuit destinat a rentadora. Aquest circuit estarà protegit mitjançant interruptor magnetotèrmic monofàsic de 20 A, amb 
conductor del tipus lliure d’halògens d’aïllament 750 V i secció 2x4 mm2+TT i protegit mitjançant tub de 20 mmD. 
- Un circuit destinat a endolls del bany i cuina. Aquest circuit estarà protegit mitjançant interruptor magnetotèrmic monofàsic de 16 
A, amb conductor del tipus lliure d’halògens d’aïllament 750 V i secció 2x2,5 mm2+TT  i protegit mitjançant tub de 16 mmD. 
- Un circuit destinat a endolls per a calefacció. Aquest circuit estarà protegit mitjançant interruptor magnetotèrmic monofàsic de 
25 A, amb conductor del tipus lliure d’halògens d’aïllament 750 V i secció 2x6 mm2+TT  i protegit mitjançant tub de 25 mmD. 
- Un circuit destinat a l'assecadora. Aquest circuit estarà protegit mitjançant interruptor magnetotèrmic monofàsic de 16 A, amb 
conductor del tipus lliure d’halògens d’aïllament 750 V i secció 2x4 mm2+TT  i protegit mitjançant tub de 25 mmD. 

 

Els punts de llum d'escassa potència es connectaran sempre mitjançant interruptors, commutadors o commutadors 
d'encreuament. 

La tensió d'enllumenat serà de 230 FN procurant un perfecte equilibri entre les fases al repartir les càrregues de cada circuit. 

L'altura de muntatge serà de 90 cm. sobre el paviment per interruptors, commutadors, commutadors d'encreuament i polsadors. 
L'altura de muntatge serà de 120 cm. per les bases d'endoll situades al taulell de la cuina. L'altura de muntatge serà de 25 cm. 
per bases d'endoll d'altres usos. 

Als dormitoris, els mecanismes d'accionament a situar a les tauletes de nit a 70 cm. del paviment. 

Les preses de corrent i aparells d'il·luminació estaran connectats al circuit de posta a terra. En els plànols s'adjunten els 
emplaçaments i situació de línies. 

Les canalitzacions en cap moment agafaran direccions obliqües, sempre discurriran paral·leles a les arestes de les habitacions i 
cada canalització vertical a una sola base d'endoll. 

 

9 INSTAL·LACIONS INTERIORS DE SERVEIS GENERALS 

Els serveis generals estaran comandats per un quadre de distribució secundària amb les següents característiques: 

Escala 1: una potència màxima de 15.85 kW i potència instal·lada de 13.09 kW. 

Escala 2: una potència màxima de 15.79 kW i potència instal·lada de 13.03 kW. 

Escala 3: una potència màxima de 16.14 kW i potència instal·lada de 13.33 kW. 

Escala 4: una potència màxima de 14.46 kW i potència instal·lada de 11.89 kW. 

Escala 5: una potència màxima de 14.58 kW i potència instal·lada de 11.98 kW. 

Escala 6: una potència màxima de 15.84 kW i potència instal·lada de 13.06 kW. 

Escala 7: una potència màxima de 15.96 kW i potència instal·lada de 13.18 kW. 

 
 

10 INSTAL·LACIONS INTERIORS DEL PÀRKING 

El bloc disposa de dos pàrkings amb ventilació forçada. Aquests pàrkings estaran comandats per un quadre de distribució 
secundària amb les següents característiques: 

Pàrking -1:  potència màxima de 11.96 kW i potència instal·lada de 9.09 kW. 

Pàrking -2:  potència màxima de 7.62 kW i potència instal·lada de 5.68 kW. 



11 REGLAMENTACIÓ APLICABLE 

Serà d’obligat compliment l’actual reglament electrotècnic per a baixa tensió de 2 d’agost de 2002 (Reial Decret 842/2002) i les 
seves instruccions tècniques complementàries. 

 
 

PLEC DE CONDICIONS CONSTRUCTIVES 

 
DEFINICIONS 

- L'escomesa és la canalització compresa entre la xarxa de distribució i la caixa o caixes generals de protecció o unitat funcional 
equivalent; els tipus d'escomeses es detallen a la Norma UNE-EN 50086-2-1 per a tubs rígids i UNE-EN 50085-1 per a 
canals. Aquesta línia està regulada per la Instrucció ITC-BT-11 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (R.E.B.T.) 

 

Les instal·lacions d'enllaç són aquelles que uneixen la caixa general de protecció i estan formades per les següents parts : 

- Caixa General de Protecció: És la caixa destinada a connectar, protegir i separar la instal·lació de l'empresa subministradora i la 
de l'habitatge, assenyalant el principi de la propietat de l'usuari. Les característiques de  la CGP es defineixen a la Norma 
UNE-EN 60.439-1, un grau d'inflamabilitat segons UNE-EN 60.439-3, un grau de protecció IP43 segons la UNE 20.324, serà 
IK09 segons la norma UNE-EN 50.102 i seran precintables. Aquesta línia està regulada per la Instrucció MI BT 13 del 
R.E.B.T.  

- Línia General d'Alimentació: És la línia que uneix la Caixa General de Protecció amb l'equip de mesura i comptatge. Aquesta 
línia està regulada per la Instrucció MI BT 14 del R.E.B.T. 

- Derivació individual : És la canalització  que, partint d'una línia general d'alimentació, alimenta la instal·lació de l'abonat. La 
derivació individual comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius privats de comandament i 
protecció. Està regulada per la Instrucció MI BT 15 del R.E.B.T. 

- Comptadors : Són els encarregats de realitzar el càlcul del consum d'energia de cada abonat. Estaran ubicats en mòduls, 
plafons o armaris segons les característiques de la instal.lació. Les característiques dels comptadors es troben especificades 
a la norma UNE-EN 60.439-1-2-3, el grau de protecció mínim s'especifica a les normes UNE 20.324 i UNE-EN 50.102. Estan 
regulats per la Instrucció MI BT 16 del R.E.B.T. 

- Caixa per a Interruptor de Control de Potència: És on va ubicat l'ICP segons potència de contractació. Serà precintable. Està 
regulada per la Instrucció MI BT 17 del R.E.B.T.ç 

- Dispositius Generals de Comandament i protecció: Es situaran el més aprop possible del punt d'entrada de la derivació 
individual. Estan regulats per la Instrucció MI BT 17 del R.E.B.T. 

 

1  OBJECTE 

Aquesta norma particular estableix característiques fonamentals que han de complir les instal·lacions d'enllaç destinades a 
subministraments amb centralitzacions totals de comptadors. 

1.1 UTILITZACIÓ 

La centralització total de comptadors es podrà utilitzar en edificis d'habitatges fins a 12 plantes, quan el nombre de 
subministraments alimentats des de cada centralització no superi de 48 i la intensitat nominal no superi els 250 A. 

Quan no es puguin complir aquestes condicions , o es tracti en edificis en les quals el nombre d'habitatges per planta sigui més 
gran de 14, els comptadors s'hauran de centralitzar per plantes d'acord amb les especificacions de la Norma Particular UNIE 
410.7. En aquells casos en què la intensitat requerida sigui superior a 250 A., s'instal·laran diverses centralitzacions. 

1.2 DISSENY 

Quan el nombre de comptadors centralitzats per a habitatges no superi els 16 la centralització es podrà emplaçar sobre un 
parament en zona comuna, amb amplada lliure de paret no inferior a 1,5 m. Les característiques d'aquesta centralització 
s'ajustaran a la NBE-CPI-96. 

Per a més de 16 comptadors per a habitatges, es disposarà un local destinat exclusivament a allotjar la centralització, inclosos 
els serveis generals de l'edifici. Les centralitzacions s'ajustaran a la norma UNE-EN 60.695-2-1 a 960ºC per als materials aïllants 
que estiguin en contacte amb les parts que transporten corrent i a 850ºC per a la resta de materials.  

En tots dos casos, els comptadors estaran situats a la planta baixa, entressol o primer soterrani, menys quan hi hagin 
centralitzacions per plantes; com més a prop millor de l'entrada de l'edifici i de la canalització de les derivacions individuals. 



1.2.1 LOCAL PER A LA CENTRALITZACIÓ 

Quan la centralització de comptadors es realitza en local, aquest haurà de complir les següents característiques: 

- Estarà dedicat única i exclusivament per aquest fi. No servirà de pas ni d'accès a altres locals. 

- Estarà construit per parets de classe M0 i terra classe M1, separat de locals que presentin risc d'incendi o produeixin vapors 
corrosius i no estaran exposats a vibracions ni humitats. 

- Tambè disposarà de ventilació i d'il.luminació suficient per tal de comprovar el bon funcionament de tots els components de la 
concentració. 

- Quan la cota del sòl sigui inferior o igual a la dels passadissos o locals adjacents, haurà de disposar de desaigüe. 

- Les parets on es fixi la centralització de comptadors tindran una resistència no inferior a la del tabic de mig peu de totxana 
foradada. 

- El local tindrà una alçada mínima de 2,3 metres i una amplària mínima en parets ocupades per comptadors de 1,5 metres. La 
distància mínima entre la centralització de comptadors i el primer obstacle que tingui enfront serà de 1,1 metre. A la vegada la 
distància entre els laterals de la centralització i les parets colindants serà de 20 cm com a mínim. 

- La porta d'accès obrirà cap a l'exterior i tindrà una dimensió mínima de 0,7x2 metres, amb resistència al foc d'acord a la NBE-
CPI-96 per a locals de risc especial baix. 

- A l'interior de l'entrada s'haurà d'instal.lar un equip autònom d'enllumenat d'emergència amb una autonomia d'1 hora i 5 lux com 
a mínim. 

- A l'exterior del local i el més aprop possible s'instal.larà un extintor mòbil amb una eficàcia mínima 21 B. 

La resistència de les parets no serà inferior a la de l'envà de 10 cm. 

DIMENSIONS MÍNIMES DEL LOCAL DE COMPTADORS 

N.comptadors Amplada lliure Altura lliure Fondària lliure 
17 a 24 1,75 m 2,30 m 1,50 m 
25 a 35 2,75 m 2,30 m 1,50 m 
36 a 48 3,50 m 2,30 m 1,50 m 

Per tal de determinar l'amplada lliure de la paret, es prendrà cada comptador trifàsic com dos monofàsics. Quan el nombre de 
comptadors per situar al local de la centralització sigui superior a 48, s'augmentarà l'amplada lliure en 0,75 m. per cada deu 
comptadors o fracció. 

Quan el muntatge de comptadors es faci sobre dues parets del local, l'amplada lliure que consta a la taula s'augmentarà en 0,3 
m. En cas que es realitzés la instal·lació sobre tres parets, l'augment serà de 0,60 m. 

1.2.2 LOCAL PER A LA CENTRALITZACIÓ 

Quan la centralització es realitza en armari, aquest haurà de complir les següents característiques: 

- L'armari estarà destinat única i exclusivament per ubicar la centralització dels comptadors. 

- No tindrà bastidors intermitjos que dificultin la instal.lació o lectura dels comptadors i demés dispositius. 

- Desde la part més sortida de l'armari fins a la paret oposada hi haurà un passadís d'1,5 metres d'amplària com a mínim. 

- L'armari tindrà una característica mínima paraflames, PF30. 

- Les portes de tancament tindran clau normalitzada amb la companyia subministradora. 

- Disposarà d'il.luminació i ventilació suficient i a les seves proximitats hi haurà un extintor mòbil amb una eficàcia mínima 21 B. 

- Tambè s'instal.larà una base d'endoll de 16 A per a serveis de manteniment. 

Els conductors de la línia general d'alimentació es protegiran amb tub aïllant, de grau 7 de resistència al xoc, segons Norma UNE 
20.324. 



Les derivacions individuals s'allotjaran en canals rectilínies i uniformes, disposades al llarg de l'edifici, des de la planta baixa fins 
a l'últim pis inclusivament. 

El local per a la centralització estarà situat a la planta baixa o primer soterrani, com més a prop millor de l'entrada de l'edifici i de 
la canalització de les derivacions individuals. Serà fàcilment i permanentment accessible al personal de l'empresa 
subministradora. 

Estarà ventilat, construït amb materials no inflamables i separat d'altres locals que presentin risc d'incendi o produeixin vapors 
corrosius. 

No estarà exposat a vibracions ni humitats. Les portes d'accés obriran cap a l'exterior i tindran unes dimensions mínimes de 
0,7x2 m. Quan la cota del terra sigui igual o inferior a la dels corredors i locals contigus, s'hi disposaran clavegueres de desguàs. 

1.2.3 CANALITZACIÓ PER A LES DERIVACIONS INDIVIDUALS 

Les derivacions individuals s'allotjaran en canals rectilínies i uniformes al llarg de la caixa d'escala. 

En casos justificables es podran utilitzar d'altres solucions reglamentàries amb l'acord previ de l'empresa subministradora. 

Les dimensions mínimes de les canals s'ajustaran al que s'indica a la següent taula (INTE-IEB-39): 

Número  Amplària Amplària 
 Profunditat = 

0,15 m 
una fila 

Profunditat = 
0,3 m 

dues files 
Fins a 12 0,65 m 0,5 m 
Fins a 24 1,25 m 0,65 m 
Fins a 36 1,85 m 0,95 m 
Fins a 48 2,45 m 1,35 m 

Quan el nombre de derivacions individuals, sigui superior a 48, es disposaran dues conduccions simètriques. 

Les parets interior de la canal hauran de ser enguixades o arrebossades. 

Per evitar la caiguda d'objectes i la propagació de la flama, es disposaran a cada planta plaques tallafocs i tapes de registre per 
facilitar la inspecció i els treballs en les derivacions individuals. 

L'alçada mínima de les tapes de registre serà de 0,3 metres i una amplària igual a la de la canalització. La seva part inferior 
quedarà com a mínim a 0,2 metres del sostre. 

1.2.4 LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ 

S'utilitzaran conductors de coure o alumini amb aïllament termoestable de 0,6/1 kV. Els cables i sistemes de conducció de cables 
s'instal.laran de manera que no es redueixin les característiques de la estructura de l'edifici en la seguretat contra incendis. 

S'utilitzaran conductors de coure o alumini, la secció mínima dels quals serà de 10 mm2. 

Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques 
equivalents a les de la norma UNE 21.123. 

Els elements de conducció dels cables amb característiques equivalents als classificats com no propagadors de la flama d'acord 
amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. 

 



 

 

 

Secció Nominal conductor de coure (cable unipolar RZ1-K) Tipus d'Instal.lació 

10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Tubs empotrats en paret 
d'obra 

Tubs en muntatge 
superficial 

Canal Protectora 

Conductes Tancats d'obra 
de fàbrica 

60 80 106 134 159 202 245 284 338 386 455 

Tubs soterrats 77 100 128 152 184 224 268 304 340 384 440 

Secció Nominal conductor d'alumini (cable unipolar RZ1-K) Tipus d'Instal.lació 

 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Tubs empotrats en paret 
d'obra 

Tubs en muntatge 
superficial 

Canal Protectora 

Conductes Tancats d'obra 
de fàbrica 

 65 82 102 124 158 192 223 258 294 372 

Tubs soterrats  78 100 120 144 186 208 236 264 300 344 

 

Per a temperatures de 25 ºC en instal.lacions soterrades i 40ºC per a la resta, segons norma UNE 20.460-5-523 i la ICT-BT-07. 

 

1.2.5 DERIVACIONS INDIVIDUALS 

En subministraments monofàsics és constituïda per un conductor de fase, un de neutre i un conductor de protecció. 

En subministraments trifàsics és constituïda per tres conductors de fase, un conductor de neutre i un conductor de protecció. 

S'utilitzaran conductors de coure, la secció mínima dels quals serà de 6 mm2. 

Tots els conductors d'una mateixa derivació individual seran de secció igual. 

Es podran instal·lar conductors multipolars amb coberta metàl·lica en muntatge superficial a l'interior de la canal, o conductors 
unipolars protegits amb tub aïllant. 

Els conductors que s'instal·lin en muntatge superficial hauran de tenir un aïllament de 1000 V. i els que es protegeixin amb tub 
aïllant, 750 V. 

No es podran presentar cap empalmament o connexió en tot el recorregut. 



Es disposarà d'un tub de reserva per cada 10 derivacions individuals o fracció desde la concentració de comptadors fins els 
habitatges o locals. 

En el cas d'edificis destinats principalment a habitatges, en edificis comercials o destinats a concentració d'indústries, les 
derivacions individuals transcorreran per llocs d'ús comú, o en cas contrari quedar determinades les seves servidumbres 
corresponents. 

Els colors de les cobertes seran: negre, marró i gris per a les fases, blau clar per al neutre, i bicolor groc-verd per al conductor de 
protecció. 

Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s'allotjaran a l'interior d'una canaladura o conducte d'obra de fàbrica amb 
parets de resistència al foc RF-120, preparat única i exclusivament per aquest fi, que podrà anat empotrat o adossat al forat de 
l'escala o zones d'ús comú. Cada tres plantes es disposarà d'elements tallafocs i tapes de registre precintables de les dimensions 
de la canaladura. Les tapes de registre tindran una resistència al foc mínima RF-30. 

Dimensions mínimes de la canaladura o conducte d'obra de fàbrica: 

 

DIMENSIONS (m) 

Número de derivacions AMPLÀRIA L (m) 

 Profunditat P = 0,15 m, una fila Profunditat P = 0,3 m, dues files 

Fins a 12 0,65 0,5 

13 - 24 1,25 0,65 

25 - 36 1,85 0,95 

37 - 48 2,45 1,35 

 

L'amplària mínima de les tapes de registre serà de 0,3 metres i la seva amplària igual a la de la canaladura. La seva part  
superior quedarà instal.lada, com a mínim, a 0,2 metres del sostre. 

Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques 
equivalents a les de la norma UNE 21.123 o a la norma UNE 211002 segons la tensió assignada del cable. 

Les unions dels tubs seran roscades o embotides de manera que no puguin separar els extrems. 

1.2.6 CENTRALITZACIÓ 

Les característiques de la centralització de comptadors s'indiquen a la ITC-BT-16. 

1.2.7 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 

Les connexions de servei o embrancaments per a subministraments destinats als locals comercials o d'altres, es faran tal com es 
descriu a la Norma UNE-EN 60.439. 

Els conjunts de mesura es podran allotjar al local destinat a la centralització de comptadors. 

1.2.8 TERRES 

Es faran d'acord amb la ITC-BT 018. 

 

1.3 CÀLCUL 



1.3.1 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

La secció dels conductors de cada derivació individual, per a un valor màxim admissible de la caiguda de tensió "e" de l'1%, es 
detalla a l'informe tècnic d'instal·lació, en funció de la potència del subministrament i de la longitud de la derivació individual. 

1.3.2 LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ 

La secció dels conductors es determinarà tal com descriu a la ITC-BT 014 per al càlcul d'embrancaments o connexions de servei. 

Caldrà tenir en compte els punts següents: 

- El valor admissible de la caiguda de tensió "e" entre la C.G.P. i la centralització, és el 0,5%. 
- La potència "P" del subministrament en W, serà la suma de potències de tots els subministraments de la centralització afectada 

pels coeficients de simultaneïtat establerts per la Resolució de 3 de novembre de 1992 que aprova la Instrucció interpretativa 
de la MI.BT.010 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els 
edificis (publicada al DOG número 1691 de 8/01/1993). 

- La secció mínima "s" dels conductors a instal·lar serà 10 mm2 Cu. 
 
 

1.3.3 EMBRANCAMENT 

El càlcul de la secció dels conductors es farà tal com es descriu a la Norma Particular UNIE 410.2. 

Caldrà tenir en compte els punts següents: 

- La potència "P", que cal considerar, serà l'obtinguda en el càlcul de la línia repartidora, més la dels serveis generals de l'edifici i 
altres subministraments individuals, si n'hi hagués. 

- La secció mínima "s"  dels conductors a instal·lar serà 10 mm2 Cu o 25 mm2 Al. 

1.3.4 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 

La secció de conductors necessària per a l'embrancament a d'altres subministraments destinats als locals comercials, es 
calcularà tal com es descriu a la Norma Particular UNIE 410.5. 

1.3.5 CONSTRUCCIÓ 

La instal·lació caldrà que s'ajusti a les indicacions de l'Informe tècnic d'instal·lació. 

 

2 PLEC DE CONDICIONS REGLAMENTÀRIES 

2.1 RESUM DE LA NORMATIVA APLICABLE 

Per a l'estudi d'aquestes instal·lacions s'ha tingut en compte el vigent "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" / Decret de 
1973 / relacionant seguidament totes les Instruccions Complementàries del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
publicades al BO de l'Estat nº 3120 de 27 de Desembre de 1973 i que afecten a la redacció del projecte. 

- MI BT 010. Subministrament en baixa tensió. Previsió de càrregues. 
- MI BT 011. Instal·lacions d'enllaç. Esquemes i escomeses. 
- MI BT 012. Instal·lacions d'enllaç. Caixa general de protecció. 
- MI BT 013. Instal·lacions d'enllaç. Línia repartidora. 
- MI BT 014. Instal·lacions d'enllaç. Derivacions individuals. 
- MI BT 015. Instal·lacions d'enllaç. Comptadors. 
- MI BT 016. Instal·lacions d'enllaç. Comandament i protecció. 
- MI BT 017. Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions. 
- MI BT 018. Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d'instal·lació. 
- MI BT 019. Instal·lacions interiors o receptores. Tubs protectors. 
- MI BT 020. Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats o sobretensions. 
- MI BT 021. Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra contactes directes o indirectes. 
- MI BT 022. Instal·lacions interiors d'habitatges. Grau d'electrificació. 
- MI BT 023. Instal·lacions interiors d'habitatges. Prescripcions generals. 
- MI BT 024. Instal·lacions interiors d'habitatges. Execució de les instal·lacions. 
- MI BT 027. Instal·lacions en locals de característiques especials. 
- MI BT 028. Instal·lacions amb fins especials. 
- MI BT 032. Receptors d'enllumenat. 
- MI BT 039. Posta a terra. 



2.2 PREVISIÓ DE CÀRREGUES. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 010 i a la resolució de 3 de novembre de 1992, que aprova la instrucció 
interpretativa de  la MI BT 010 del reglament electrotècnic per a baixa tensió, capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues 
elèctriques en els edificis d'habitatges. 

1. Classificació dels llocs de consum, segons normativa vigent es classifica el local com "Edifici destinat principalment a 
habitatges". 

2.5 Determinació del grau d'electrificació. El grau d'electrificació dels habitatges serà el que, d'acord amb la utilització 
anteriorment exposada ens determini el propietari de l'edifici. 

2.3 ESCOMESA. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 011 en quant es refereix a "Instal·lacions d'Enllaç, Esquemes i Escomeses". 

1. Esquemes L'esquema general de la totalitat de la instal·lació es troba als plànols adjunts, tant els esquemes de principi com la 
situació dels receptors. 

2.1 Definició. Es denomina així la part de la instal·lació compresa des de la xarxa de distribució pública i la Caixa General de 
Protecció (C.G.P.). L'escomesa marcada per la companyia es troba en conformitat amb les normes del Vigent Reglament de 
Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia del 12 de Març de 1954, i més recentment pel Reial Decret 
de 20 d'Agost de 1981 (B.O.E. nº 255-24.10.81). 

2.2 Instal·lació. En general es disposarà d'una escomesa per edifici, però es podrà disposar d'escomeses independents per 
subministraments de característiques especials. 

2.3 Tipus. L'escomesa en aquest cas, donades les característiques de la xarxa de distribució soterrada, serà de les denominades 
soterrades amb cable trenat "RZ". Els materials utilitzats i la seva instal·lació compliran amb les prescripcions establertes en MI. 
BT. per aquestes xarxes. 

2.4 Característiques dels conductors. El tipus i la naturalesa dels conductors a utilitzar estaran fixats per les empreses 
distribuïdores amb les seves normes particulars. Pel que fa referència a les seccions es tindrà en compte: 

- La demanda màxima prevista MI BT 010  
- La tensió de subministrament 
- La densitat màxima de corrent i les caigudes de tensió que deuran estar en conformitat amb el reglament de Verificacions 

Elèctriques i   Regularitat del subministrament d'Energia i les noves disposicions del 24 d'Octubre de BOE nº255 de 1981. 

2.4 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 012 en quant diu: "Instal·lacions d'enllaç. Caixes generals de protecció". 

1. Caixa General de Protecció. Es la que allotja els elements de protecció de les línies repartidores corresponents a la instal·lació 
d'edificis. Estarà formada per caixa de resina poliester Protecció IP-43 DIN IP-437 UNE de doble aïllament. 

1.1 Col·locació. Aquestes caixes s'instal·laran en una posició pròxima a la xarxa general de protecció-distribució i restaran 
allunyades d'altres instal·lacions. La situació del seu emplaçament es detalla al plànol de planta. 

1.2 Tipus. Detallada al paràgraf 1. Seran d'ús dels establerts per l'empresa distribuïdora. Seran precintables i del grau de 
Protecció que correspongui. 

2.5 LÍNIA REPARTIDORA. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 013 en quant diu "Instal·lacions d'enllaç. Línia repartidora". 

1.1.1 Edificis destinats principalment a un sol ús. Quan els comptadors s'instal·lin de forma concentrada en locals o espais 
adequats per a aquest fi, la línia repartidora unirà la caixa general de protecció amb el lloc de concentració dels comptadors. 

1.2 Conductors. Els conductors seran de coure i d'una secció en funció de la previsió de potència del receptor a tenor de la 
intensitat especificada a la MI BT 034 ap. 1.2.1. Pel càlcul de les seccions dels conductors, es tindrà en compte la màxima 
caiguda admissible que serà: 

- Per a línies Repartidores a comptadors totalment concentrats 0,5 % 
- Per a línies Repartidores a comptadors individuals 1% 



La caiguda de tensió s'entén des de la C.G.P. fins l'arrencada de les Derivacions Individuals (D.I.) per cadascú dels abonats 
connectats a la L.R. Cal indicar que els càlculs de justificació de la secció de la línia repartidora s'han efectuat d'acord amb la 
resolució de 3 de novembre de 1992, que aprova la instrucció interpretativa MI BT 010 del reglament electrotècnic per a baixa 
tensió, capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis.   

2.6 DERIVACIÓ INDIVIDUAL. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 014 en quan diu "Instal·lacions d'enllaç. Derivacions Individuals". 

1.1 Edificis comercials. Les derivacions individuals uniran el comptador amb els dispositius privats de comandament i protecció. 
En el nostre cas les derivacions individuals de cada habitatge estan reflexades als annexes. 

1.2 Conductors. Els conductors utilitzats seran de coure i pel seu càlcul es tindrà en compte: 

- La demanda prevista que serà com a mínim la fixada a la instrucció MI BT 010  
- La màxima caiguda de tensió admissible que serà pel cas de comptadors individuals de 0,5% (1% en els altres casos). La 

caiguda de tensió s'entén des del punt d'arrancada de la derivació individual (D.I.) fins al punt de connexió dels dispositius 
privats de comandament i protecció. 

El resum de càlcul de totes les DI parteix de la següent fórmula: 

e = 2xLxP
CxSxT  

2.7 COMPTADORS. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 015 en quan diu "Instal·lacions d'enllaç. Comptadors". 

1.1 Comptadors. Condicions generals. Fusibles de seguretat. Amb independència de les proteccions corresponents a la 
instal·lació receptora, assenyalades a la instrucció MI BT 016 es col·locaran fusibles de seguretat. Aquestos fusibles es 
col·locaran a cadascú dels fils de les fases o polars que van als comptadors. Estaran en mòduls precintables i amb una capacitat 
indicada a l'esquema general d'instal·lacions elèctriques. Els comptadors s'instal·laran dins de mòduls de doble aïllament. 

1.3 Col·locació de manera concentrada. Els comptadors podran concentrar-se en un o diferents llocs. A aquestos locals destinats 
principalment a habitatges, es col·locarà els comptadors destinats a habitatges, locals comercials, serveis comuns, etc. Els 
comptadors s'instal·laran de manera que es trobin a una altura mínima del sol de 0,5 m i màxima de 1,8 m. La concentració de 
comptadors es farà amb les normes particulars de l'empresa subministradora. Entre el comptador més sortit i la paret oposta es 
deurà respectar un pas d'1,1 m. 

2.8 DISPOSITIUS PRIVATS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 016 en quant diu "Instal·lacions d'Enllaç. Dispositius de comandament i protecció". 

1.1 Situació i composició.  El més prop possible del punt d'entrada de la derivació individual al local.  

1.2 Característiques especials dels dispositius de protecció.  L'interruptor general automàtic /I.C.P./ omnipolar tindrà suficient 
capacitat per a la intensitat del tallacircuit que es pot produir a la instal·lació. 

2.9 INSTAL·LACIONS. CONSIDERACIONS. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 017 en quant diu "Instal·lacions interiors. Principis Generals". 

1. Àmbit d'aplicació. La tensió que s'utilitzarà en aquestes instal·lacions és la següent: corrent alterna trifàsica, unida a terra, de 
380 V entre fases i 220 V entre fases i neutre. 

2.1. Conductors actius. Es denominen conductors actius els destinats normalment a la transmissió d'energia de corrent, al nostre 
cas, fases i neutre. 

2.2. Naturalesa dels conductors. Tots els conductors seran de coure, amb embolcall de doble capa. 

2.1.2 Secció dels conductors. Caiguda de tensió. Es calcularan les seccions dels conductors tenint en compte les caigudes de 
tensió totals, és a dir, des de la caixa de protecció (C.G.P.) fins qualsevol punt de la instal·lació, essent d'un 3% com a màxim per 
l'enllumenat i d'un 5% com a màxim pels demés usos. A més s'ha tingut en compte les taules I, II incertes a les instruccions i en 
perfecta consonància amb les taules Pirelli, relacionades al final de la present memòria, als "annexes". Per a la fulla de càlcul-
resum exposada a l'annex s'ha utilitzat la fulla d'interpretació nº6 de data 01.04.74, amb el tema "Xarxes d'alimentació per punts 
de llum amb làmpades de descarrega o fluorescents". en quan es refereix a les condicions de càlcul exposades a l'apartat 1.22 
de la instrucció MI BT 009 i a l'apartat 1.6.a de la MI BT 032. El coeficient de 1,8 està previst, per tenir en compte les càrregues 



dels receptors, dels seus elements associats (reactàncies, condensadors, arrencadors, etc...) i les seves corrents harmòniques. 
Per tant a més de tenir de corregir el factor de potència fins un valor adequat (0,85) l'obligació d'aplicar el coeficient de 1,8 
segueix substituint, a causa de totes les possibilitats de les càrregues considerades. Es necessari, per tant, que a una instal·lació 
d'aquest tipus estigui degudament corregit el factor de potència i a més els conductors es calculen utilitzant l'esmentat coeficient. 
Seria acceptable el càlcul de la secció dels conductors per una instal·lació, amb factor de potència degudament corregit, si es 
coneix a més la càrrega que representa cada un dels elements associats als tubs i les seves corrents harmòniques. En aquest 
cas el coeficient correctiu serà el que resulti. Aquest càlcul pot evitar-se amb l'aplicació del mencionat coeficient. 
PREAL = 1.8 x PDESCÀRREGA + PINCANDESCÈNCIA 

2.2 Conductors de protecció. Els conductors de protecció seran de coure i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 
IV en funció de la secció de la fase o polars de la instal·lació. Els valors que mencionem a continuació referents a aquesta taula 
solament son vàlids quan son constituïts pel mateix metall des de la fase fins al neutre. Tindran la mateixa secció que la fase fins 
a 16 mm2. pels compresos entre la secció mencionada i 35 mm2.; i per a seccions més grans la meitat del valor dels conductors 
actius. 

2.5 Possibilitat de reparació de l'alimentació. Al nostre lloc es podrà separar de la font d'alimentació d'energia: 

- Tota instal·lació amb origen al quadre de comandament o de distribució. 

Els dispositius admesos per aquesta separació són els interruptors P.I.A. Els dispositius deuran ser accessibles i estaran 
disposats de manera que es puguin identificar fàcilment de la part de instal·lació que separen. 

2.6 Possibilitat de connectar i desconnectar amb càrrega. S'instal·laran dispositius apropiats, que permetin connectar i 
desconnectar amb càrrega en una sola maniobra. Deuran de ser de tall omnipolar els situats a l'origen de la instal·lació receptora  
circuits polifàsics i destinats a aparells d'utilització amb potència SUPERIOR A 1000 W salvat que les prescripcions particulars 
admètiguen el contrari. 

2.7 Accions de protecció contra contactes directes i indirectes. Es detallen a la instrucció MI BT 021. 

2.8 Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica. Tota la instal·lació complirà amb la condició de: 
RA > 1000 x V > 1000 x 380 > 380000  

2.9.2. Accessibilitat. Les canalitzacions elèctriques s'han disposat de manera que en qualsevol moment es pugui controlar 
l'aïllament, localitzar i reparar avaries i poder reemplaçar, si fos necessari, els conductors. 

2.9.3. Identificació. Tots els circuits i conductors estaran perfectament identificats, per mig de colors codificats. Els rètols es 
situaran a l'inici. 

2.10 TUBS 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 019 en quant diu "Instal·lacions Interiors o Receptores. Tubs de Protecció". 

1. Tubs protectors. 

1.1 Classe de tubs protectors. Per a tota classe d'instal·lacions s'utilitzaran "Tubs aïllants flexibles normals", que puguin corbar-se 
amb les mans, tipus PVC fabricat per Tureplàstica o similar "tub corrugat normal" de clorur de polivinil. Estanc, estable fins a 60º i 
no propagador de flames UNE 53315 amb grau de protecció "5" i "7" (contra danys mecànics) de color groc o negre. 

1.2 Diàmetre dels tubs. Vindrà determinat per les taules de la present instrucció. 

2. Col·locació. Per a l'execució de les canalitzacions baix tub protector s'ha tingut en compte les següents prescripcions: 

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint perfectament línies paral·leles a les verticals i a les horitzontals que limiten el 
local. 

- Serà possible la facilitat d'introducció o retir dels conductors allotjats al seu interior, pel qual s'ha previst registres en trams 
rectes no inferiors a 15 m entre ells. Els conductors es posaran després de col·locats els tubs. 

- Els registres i derivacions estaran formats per caixes d'unió sempre que sigui possible. 
- En cap cas es realitzaran les unions per retorçament dels conductors, es deu utilitzar borns de connexió. 

2.11 PROTECCIÓ. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 020 on diu "Instal·lacions interiors. Protecció contra sobreintensitats i 
sobretensions". 

1.Protecció de les instal·lacions. 



1.1 Protecció contra sobretensions. Tot circuit estarà protegit contra els defectes de sobreintensitats, pel que s'utilitzarà 
interruptors automàtics magnetotèrmics (P.I.A.). 

1.2 Situació. Es situaran els dispositius destinats a la protecció dels circuits, al principi d'aquestos, al quadre General de 
maniobra, junt als mecanismes privats de comandament i protecció (M.P.D.P.) a l'avant-zona d'entrada des de l'escala. 

1.3 Característiques dels dispositius. Els interruptors automàtics seran els apropiats i de la intensitat indicada als plànols adjunts, 
dimensionats per cada un dels circuits a protegir, responent en el seu funcionament a les corbes d'intensitat adequades. 

2.12 CONTACTES INDIRECTES. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 021 en quant diu el seu enunciat "Instal·lacions interiors. Protecció contra 
contactes directes i indirectes". 

1. Protecció contra contactes directes. Per considerar satisfeta la norma de protecció contra contactes directes es prendran les 
següents mesures: 

- Allunyament de les parts actives de la instal·lació a una distància tal, del lloc on les persones habitualment es troben o circulen, 
que sigui impossible, un contacte fortuït amb les mans, o per manipulació d'objectes conductors, quan aquestos s'utilitzen 
habitualment prop de la instal·lació. 

2. Protecció contra contactes indirectes. 

2.8 Utilització d'interruptors diferencials. Aquests aparells provoquen l'obertura automàtica de la instal·lació quan la suma dels 
vectors de la intensitat que travessen els pols del diferencial arriben a un  valor predeterminat. 

El mínim valor de la corrent per defecte, a partir de la qual, l'interruptor diferencial deu obrir-se automàticament en un temps 
convenient la instal·lació a protegir, determina la sensibilitat de funcionament de l'aparell. 

L'elecció de la sensibilitat, al nostre cas, ve determinada per la condició de que el valor de la resistència de les masses a cada 
punt de la connexió de les mateixes compleixi la relació R = 50

IS  essent 50 la tensió màxima en volts respecte a terra que puguin 
aparèixer als llocs secs. Is és la sensibilitat del diferencial que en el nostre cas pot ésser de 0,3 o 0,03 A. amb lo qual el valor 
resultant de R☯800  que és un valor superior al valor de la nostra resistència i així la protecció queda assegurada. 

La utilització d'interruptors diferencials de Is=0,03 (alta sensibilitat) aporten una protecció molt eficaç contra incendis, al evitar i 
limitar les potencies molt baixes, d'eventuals fugues d'energia elèctrica per defecte d'aïllament. 

2.13 INSTAL·LACIÓ INTERIORS. EXTERIORS. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 024 en quan fa referència a "Instal·lacions interiors d'habitatges. Execució de les 
instal·lacions". 

1. Execució 

1.1 Sistemes d'instal·lació 

La instal·lació es realitzarà mitjançant "conductors aïllats baix tub encastat o en muntatge superficial". 

1.2 Condicions 

- El quadre general de distribució pròxim a l'entrada. 
- Les canalitzacions admetran com a mínim dos conductors actius d'igual secció, un d'ells identificat com a conductor neutre i 

eventualment el conductor de protecció. 
- La connexió dels interruptors unipolars es realitzarà sobre el conductor de fase. 
- La connexió dels interruptors unipolars es realitzarà sobre el conductor de fase. 
− No s'utilitzarà el conductor neutre per varis circuits. 
- Tot conductor es deu poder seccionar en el lloc de derivació. 
- Les preses de corrent en una mateixa habitació es realitzarà sobre la mateixa fase. 
- Tots els aparells de maniobra i caixes d'encastament seran de material aïllant. 

2. Instal·lacions al bany. 

Per a les instal·lacions als bany es tindran en compte els següents volums i prescripcions per a cada un d'ells: 

VOLUM DE PROHIBICIÓ 



Es el volum limitat pels plànols verticals tangents als bordes exteriors de la banyera, bany-aseo, o dutxa i els horitzontals 
constituïts pel sol i pels plànols situats a 2.25 m per damunt del fons d'aquells o per damunt del sol en el cas de que aquests 
aparells estiguin encastats al mateix. 

VOLUM DE PROTECCIÓ 

Es el compres entre els mateixos plànols horitzontals assenyalats per al volum de prohibició i altres verticals situats a 1,00 m dels 
del citat volum. 

2.14 RECEPTORS D'ENLLUMENAT. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 032 en quan fa referència a "Receptors d'enllumenat". 

1.6 Instal·lació de llums o tubs de descàrrega. Condicions comuns a totes les instal·lacions baix una tensió qualsevol: 

- Els circuits d'alimentació de llums o tubs de descàrrega estaran previstos per transportar la càrrega deguda als propis receptors, 
als seus elements associats i a les seves corrents harmòniques. La càrrega mínima serà la de 1,8  vegades la potència en W 
dels receptors. 

- Totes les parts baix tensió, així com els conductors, aparells auxiliars i els propis receptors, excepte les parts que produeixen o 
transmetin llum, estaran protegits per adequades pantalles o embolcalls aïllants o metàl·lics posats a terra. Són excepció els 
elements situats a llocs solament accessibles a persones autoritzades. 

- En cas de fluorescents, estaran obligats a compensar-los amb condensadors de potència de 0,85 i no s'admetran 
compensacions del conjunt d'un grup de llums a la instal·lació. 

2.15 RECEPTORS. MOTORS. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 034 en quant diu el seu enunciat "Receptors. Motors". 

1.2.1. Motors sols. Conductors dimensionats al 125% de la intensitat a plena càrrega del motor. 

1.2.2. Varis motors. Els conductors de connexió que alimenten a varis motors, deuran estar dimensionats per a una intensitat no 
menor del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència més la intensitat a plena càrrega de tots els demés. 
Com es un servei discontinu s'aplicarà el 85% de la intensitat. 

1.3 Protecció contra sobreintensitats. Els motors de potència nominal superior a 0,75 kW deuran portar protecció contra 
tallacircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases. Aquesta última deu d'ésser de tal natura que cobreixi als motors 
trifàsics, el risc de la fallida de tensió a una de les seves fases. 

2.16 POSADA A TERRA. 

Aquest apartat fa referència a la norma MI BT 039 en quan diu el seu enunciat "Posada a terra". 

3. Parts que comprenen una posada a terra. 

3.1 Preses de terra. Les preses de terra es composen d'elèctrodes (en el nostre cas el conductors de 35 mm2). Estaran formats 
pel conductor soterrat de 35 mm2 de coure nu situat de manera d'anell tancat i recolzat per javelines als canvis de direcció, tal 
com és preceptiu en els edificis de recent construcció. 

3.2 Línies de terra. Formades pels conductors que partiran del punt de posada a terra, i als quals estaran connectades les 
derivacions necessàries per a la posada a terra de les masses metàl·liques a través dels conductors de protecció. 

3.3 Derivacions de les línies de terra. Estaran construïdes per conductors que uniran les principals línies de terra, amb els 
conductors de protecció o directament amb les masses. 

3 ANNEX : CABLES 

3.1 CABLES D'ENERGIA AÏLLATS AMB POLIETILÉ RETICULAT; DENOMINACIÓ RV 0.6/1 KV 

Els cables amb denominació RV 0,6/1 KV estan aïllats amb polietilé reticulat i amb coberta de policlorur de vinil. 

Les característiques generals són: 

- Resistència als cops 
- Resistència a l'acció dels rosegador 
- Resistència a l'absorció de l'aigua 
- Resistència als raigs ultraviolats 
- Resistència als agents químics 



- Resistència al foc amb una ràpida extinció de la flama i essent no propagador de l'incendi 
- Baixa emissió d'halògens. 

Aquest tipus de conductor està aconsellat per xarxes de distribució, escomeses, instal·lacions d'enllumenat públic i instal·lacions 
industrials a l'aire o soterrades, on la flexibilitat no es una necessitat imperiosa i per contra es important que el cable presenti 
unes prestacions elevades a curtcircuits i sobrecàrregues. 

 

Secció 
nominal 

mm2 

Instal·lació a l'aire Instal·lació soterrada 

 3 cables unipolars 1 cable tripolar 3 cables unipolars 1 cable tripolar 
 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 

1.5 18,00  17,00  32,00  28,00  
2.5 26,00  25,00  44,00  40,00  
4,00 35,00  34,00  57,00  52,00  
6,00 46,00  44,00  72,00  66,00  

10,00 64,00  61,00  96,00  88,00  
16,00 86,00 67,00 82,00 64,00 125,00 97,00 115,00 90,00 
25,00 120,00 93,00 110,00 86,00 160,00 125,00 150,00 115,00 
35,00 145,00 115,00 135,00 105,00 190,00 150,00 180,00 140,00 
50,00 180,00 140,00 165,00 130,00 230,00 180,00 215,00 165,00 
70,00 230,00 180,00 210,00 165,00 280,00 220,00 260,00 205,00 
95,00 285,00 220,00 260,00 205,00 335,00 260,00 310,00 240,00 

120,00 335,00 260,00 300,00 235,00 380,00 295,00 355,00 275,00 
150,00 385,00 300,00 350,00 275,00 425,00 330,00 400,00 310,00 
185,00 450,00 350,00 400,00 315,00 480,00 375,00 450,00 350,00 
240,00 535,00 420,00 475,00 370,00 370,00 430,00 520,00 405,00 
300,00 615,00 480,00 545,00 425,00 425,00 485,00 590,00 460,00 
400,00 720,00 560,00 645,00 505,00 705,00 550,00 665,00 520,00 

 

3.2 CABLES AMB DENOMINACIÓ H07V 

Cables amb una tensió nominal de 750 V, aïllats amb una mescla de PVC i amb les següents denominacions: 

−  H07V-U conductor amb fil únic. 
-  H07V-R conductor  format per una corda de 7 o més fils relativament dobles. 
-  H07V-K conductor format per una filàstica de fils molt fins. 

Les característiques son la resistència a l'absorció de l'aigua i al foc, baixa emissió d'halògens, i tractar-se d'un conductor flexible. 

Cables a l'aire o directament encastats 

SEC. NOMINAL 
mm2 

UN SOL CABLE DIVERSOS CABLES 
UNIPOLARS 

 UNIPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR 2 UNIPOLAR 3 UNIPOLAR 
0.5 7.5 5.5 5,00 6,00 5.5 

0.75 10,00 8,00 6.6 8.5 7,00 
1,00 13,00 10.5 9.5 12,00 9,00 
1.5 17,00 13,00 12,00 15,00 12,00 
2.5 23,00 18,00 17,00 21,00 17,00 

4,00 31,00 25,00 23,00 28,00 23,00 
6,00 40,00 32,00 29,00 36,00 29,00 
10,00 55,00 44,00 40,00 50,00 40,00 
16,00 74,00 59,00 54,00 67,00 54,00 
25,00 97,00 78,00 71,00 88,00 73,00 
35,00 110,00 97,00 88,00 110,00 87,00 
50,00 145,00 115,00 105,00 130,00 110,00 
70,00 185,00 140,00 120,00 165,00 140,00 

 



 

Cables baix tub o conducte 

SEC. NOMINAL 
Mm2 

UN SOL CABLE DIVERSOS CABLES 
UNIPOLARS 

 UNIPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR 2 UNIPOLAR 3 UNIPOLAR 
0,5 7,00 5,00 4.5 5.5 5,00 

0,75 9,00 7,00 6,00 7.5 6.5 
1,00 12,00 8.5 7.5 9.5 8.5 
1,5 15,00 12,00 10,00 12,00 11,00 
2,5 21,00 16,00 14,00 17,00 15,00 

4,00 28,00 22,00 19,00 23,00 20,00 
6,00 34,00 28,00 24,00 29,00 26,00 
10,00 49,00 38,00 34,00 40,00 36,00 
16,00 64,00 51,00 44,00 54,00 48,00 
25,00 85,00 68,00 59,00 71,00 64,00 
35,00 110,00 83,00 72,00 88,00 78,00 
50,00 130,00 98,00 85,00 110,00 95,00 
70,00 160,00 118,00 100,00 135,00 120,00 
95,00 200,00 140,00 120,00 165,00 145,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.14.3 INSTAL.LACIONS DE GAS NATURAL. 
 
Instal·lació amb tub de coure, armari de comptadors a la planta de coberta i muntants per pati safareigs.  

1  Objecte 

Aquest apartat fa referència a la instal·lació de gas natural per un edifici destinat a habitatges. 

2 Descripcipció general 

Per a la realització d'aquest projecte s'han pres les següents dades com punt de partida: 

VALORS DE CONSUM DE GAS NATURAL 

Cuina/forn 0,64 nm3/h
Escalfador de gas natural 2,09 nm3/h

PRESSIONS DE LA XARXA 

Escomesa BP
Habitatge BP

9 REGLAMENTACIÓ APLICABLE 

Serà d’obligat compliment els següents reglaments: 

- Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials. 
- Normes UNE que hi pertoquin. 
- Normes companyia subministradora. 

10 Característiques del gas i la seva distribució 

El gas disposarà de les següents característiques volumètriques: 

- 91,40% de metà. 
- 7,20% d’età. 
- 0,80% d’hidrocarburs superiors. 
- 0,60% de nitrogen. 

Els poders calorífics del gas natural seran els següents: 

- Poder calorífic superior de 10.130 kcal/m3(s) 
- Poder calorífic inferior de 9.117 kcal/m3(s) 

La distribució del gas natural per a finca serà de BP (segons dades facilitades per l’empresa subministradora) 

11 Conduccions 

Conduccións interiors 

A l’edifici, la instal·lació de gas natural estarà realitzada per 2 tipus de canonades: 

- Canonada d’acer negre a les escomeses. 
- Canonada de coure dur als baixants i a les instal·lacions interiors dels habitatges.  

Les canonades d’acer negre deuran complir les següents característiques: 

- La canonada d’acer soldada deurà complir la norma UNE 36.090 i 19.045 i la canonada d’acer sense soldadura 
deurà complir la norma UNE 36.080 i 19.046. 

-  Els accessoris per a l’execució d’unions, derivacions, etc,… mitjançant soldadura, estaran fabricats amb acer de 
les mateixes característiques que la canonada. 

Les dimensions estaran regulades mitjançant la norma UNE 19.040 i seran les següents: 



 

Diàmetre nominal 
(Dn) 

Diàmetre exterior 
(mm) 

Diàmetre interior 
(mm) 

Gruix 
(mm) 

Denominació 
usual (� rosca) 

10 17,20 12,60 2,30 3/8” 
15 21,30 16,10 2,60 1/2” 
20 26,90 21,70 2,60 3/4” 
25 33,70 27,30 3,20 1” 
32 42,40 36,00 3,20 1 ¼” 
40 48,30 41,90 3,20 1 ½” 
50 60,30 53,10 3,60 2” 
65 76,10 68,90 3,60 2 ½” 
80 88,90 80,90 4,00 3” 
100 114,30 105,30 4,50 4” 
125 139,70 129,70 5,00 5” 
150 165,10 155,10 5,00 6” 

Les canonades de coure dur deuran complir les següents característiques: 

- La canonada de coure utilitzat per a les instal·lacions receptores de gas natural ha de ser canonada rodona de 
precisió estirat en fred sense soldadura, per a utilització amb accessoris soldats per capilaritat. 

- La composició i característiques de la canonada de coure estaran reglamentades segons la norma UNE 37.141. 

Les dimensions estaran regulades mitjançant la norma UNE 37.141 i seran les següents: 

Diàmetre nominal 
(Dn) 

Diàmetre exterior 
(mm) 

Gruix 
(mm) 

Denominació 
usual 

12 10,00 1,00 10x12 
15 13,00 1,00 13x15 
18 16,00 1,00 16x18 
22 20,00 

19,60 
19,00 

1,00 
1,20 
1,50 

20x22 
19,60x22 

19x22 
28 26,00 

25,50 
25,00 

1,00 
1,20 
1,50 

26x28 
25,60x28 

25x28 
35 33,00 

32,60 
32,00 

1,00 
1,20 
1,50 

33x35 
32,60x35 

32x35 
42 40,00 

39,60 
39,00 

1,00 
1,20 
1,50 

40x42 
39,60x42 

39x42 
54 51,60 

51,00 
1,20 
1,50 

51,60x54 
51x54 

64 61,00 
60,00 

1,50 
2,00 

61x64 
60x64 

76 73,00 
72,00 

1,50 
2,00 

73x76 
72x76 

89 85,00 
84,00 

2,00 
2,50 

85x89 
84x89 

108 104,00 
103,00 

2,00 
2,50 

104x108 
103x108 

12 VÀLVULES DE TALL 

Les vàlvules de tall hauran de complir  amb la norma UNE 19.679. En tots els casos seran d’accionament manual i 
obturador esfèric. 

 



 

Les dimensions de les connexions seran les següents: 

Denominació de la clau Diàmetre nominal Diàmetre rosca 
cònica 

Diàmetre rosca 
cilíndrica 

10 3/8” ½” 
15 ½” 3/4” 
20 3/4” 1” 
25 1” 1 ¼” 
32 1 ¼” 1 ½” 
40 1 ½” 2” 
50 2” 2 ½” 
65 2 ½” 3” 
80 3” 4” 

Clau femella-mascle amb connexions 
rosca gas femella (cònica) i junta plana 

(cilíndrica) 
 

Clau mascle-mascle amb connexions 
per junta plana (cilíndrica) 

100 4” 4 ½” 
20  7/8” 
25  1 ¼” 
40  2” 

Clau de comptador recta mascle-
femella amb connexions per junta 

plana. 
Clau de comptador en esquadra 

mascle-femella amb connexions per 
junta plana 

50  2 ½” 

10  ½” 
15  ¾” 
20  1” 

Clau mascle-mascle amb pota i 
connexions per junta plana 

25  1 ¼” 

13 PASSAMUR 

S’instal·laran beines no deformables per a la utilització com a passamurs. 

14 Protecció passiva xarxa soterrada 

En aquest projecte, sol hi ha instal·lació soterrada en un petit tram d’escomesa de cada escala. Aquest tram soterrat 
disposarà d’una protecció mecànica mitjançant la instal·lació de beina metàl·lica. 

15 Unions, juntes i accessoris 

Les soldadures que es realitzaran seran dels següents tipus: 

- Instal·lació de BP (canonada de coure). S’utilitzarà soldadura per capilaritat. 

16 Escomeses 

Les connexions de servei a les diferents escales seran les següents: 

ESCALA SUBMINISTRES CANONADA DIÀMETRE 
E.1 20,00 A. negre 2 ½” (DN65) 
E.2 15,00 A. negre 2 ½” (DN65) 
E.3 15,00 A. negre 2 ½” (DN65) 
E.4 7,00 A. negre 2 ½” (DN65) 
E.5 13,00 A. negre 2 ½” (DN65) 
E.6 15,00 A. negre 2 ½” (DN65) 
E.7 15,00 A. negre 2 ½” (DN65) 

17 BATERIES DE COMPTADORS 

Els comptadors a instal·lar seran del tipus G-4 amb regulador d’abonat. Les característiques tècniques d’aquestos 
comptadors seran les següents: 

- Connexió roscada de 7/8”. 
- Cabal màxim de 6 nm3/h. 



- Cabal mínim de 0,4 nm3/h. 

Les bateries de comptadors a les diferents escales seran les següents: 

ESCALA AMPLADA UBICACIÓ 
E.1 1.740 mm Planta coberta 
E.2 1.420 mm Planta coberta 
E.3 1.420 mm Planta coberta 
E.4 1.100 mm Planta coberta 
E.5 1.420 mm Planta coberta 
E.6 1.420 mm Planta coberta 
E.7 1.420 mm Planta coberta 

18 MUNTANTS 

De les bateries de comptadors ubicats a les plantes cobertes partiran els baixants fins a cada subministrament. 
Aquestos baixants es realitzaran amb canonada de coure, amb beina també de coure per a evitar parells galvànics. 

Els diàmetres d’aquestos baixants seran de 22/20 i de 28/26 segons la pèrdua de càrrega i pressió de 
subministrament. 

19 Instal·lació interior 

La instal·lació interior estarà formada simplement per l’alimentació a l’escalfador i a la cuina.  

Del canal vertical on està instal·lat el baixant parteix la canonada d’alimentació a l’escalfador, amb diàmetre de 
18/16 i a la cuina amb canonada 15/13. Totes dues canonades seran de coure. S’instal·larà clau de pas tant a 
l’entrada de l’habitatge com a la mateixa entrada d’alimentació a la caldera. 

20 Ventilació per a la combustió i evacuació de fums 

Les cuines disposaran d’una reixeta de ventilació de 150 cm2. 

 
5.14.4 INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIO. 
 
 
4)Calefacció. Preinstal.lació eléctrica. 
  
 
5.14.5 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ. 
 
5)Extracció i ventilació. 
 
a) Als habitatges i locals. Les cuines disposaran totes de campana, extractor i un conducte d'extracció de fums 

individual, de 12 cm. de diàmetre, fins a coberta.  L'extracció de fums de les calderes d'aigua calenta i calefacció 
serà per conductes de xapa galvanitzada allotjats en el pati de ventilació. També es preveu un conducte 
independent de ventilació de cada local comercial de xapa galvanitzada fins a la coberta del edifici. Els shunts dels 
apartaments arrancaran del sostre de la planta baixa. 

 
 
b) A l’aparcament. Es preveuen instal·lacions separades per a cada local. Es diferenciarà entre ventilació i extracció de 
gasos amb conductes separats que serà amb sistemes de tiratge i registre homologats.  
Es disposarà de ventiladors d'impulsió i d’extracció d'aire per al nivell –2, i de impulsió al nivell  –1 que disposa de 
extracció natural.  L’aportació i extracció d’aire es farà mitjançant una xarxa de conductes de xapa galvanitzada segons 
s'indica als plànols dimensionada per a una velocitat de 10 m/seg. Les sortides i entrades d’aire es faran a través  de 
reixes dimensionades per a una velocitat de l’aire de 2 m/seg.. El nivell de ventilació serà de 6 R/h., d’acord amb la 
NBE-CPI-96 o de 15 m3/hm2 segons l’Ordenança de Barcelona.   
 
Segons la Instrucció de 28 de juny de 1.988, interpretativa de la MI BT 027, capítol 9, del vigent Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, relativa a estacions de servei, garatges i tallers de reparació de vehicles a motor, es considerarà que està 



"assegurada suficientment la ventilació" d'un pàrquing quan, almenys durant els períodes d'activitat, el sistema de ventilació 
natural o forçada sigui capaç d'impedir l'acumulació de gasos inflamables i nocius en proporció tal que pugui produir accidents. 

Quan les entrades i sortides d'aire siguin adequadament distribuïdes, de forma que s'eviti l'existència de zones o espais morts, es 
considerarà amb caràcter general que, als efectes indicats en el paràgraf anterior, es dóna la condició de "locals suficientment 
ventilats" si aquests compten amb una renovació d'aire per hora equivalent a 6 vegades el volum total del pàrquing. 

L'esmentada renovació es podrà aconseguir mitjançant ventilació natural o ventilació forçada, sempre i quan compleixin els 
requisits següents: 

- Ventilació natural: només es tindran en compte, a aquest efecte, les obertures "permanentment obertes" directes a 
l'exterior i situades pel damunt del terra. La superfície de ventilació a través de l'obertura serà, com a mínim, del 8 
% de la superfície de cada planta del pàrquing, quan aquestes es trobin correctament distribuïdes al llarg d'una sola 
façana. El percentatge esmentat es podrà reduir fins a un 5 % quan les obertures es trobin correctament 
distribuïdes al llarg de dues façanes oposades. 

- Ventilació forçada: quan la ventilació natural sigui insuficient, s'haurà de completar amb ventilació forçada per tal 
d'assegurar la renovació mínima d'aire, que serà de 6 renovacions per hora, tal com ja s'ha indicat. 

El parquing haurà de disposar de ventilació forçada per no tenir suficient ventilació natural: 

Planta soterrani –1 (Ventilació forçada) 

A= 1717.70 m2  

V= 4294.25 m2 x 6 ren/h = 25765 m3/h (2 màq. 7000 m3/h i 1 màq. 14000 m3/h) 

Planta soterrani –2 (Ventilació forçada) 

A= 1175.56 m2  

V= 2821.34 m2 x 6 ren/h = 16928,04 m3/h (1 màq. 17000 m3/h) 

Condicions constructives ventilació forçada. 

Per tal d'acomplir les anteriors condicions, el pàrquing disposarà d'un sistema de ventilació forçada amb les següents 
característiques : 

- Sistema d'entrada d'aire mitjançant 2 ventiladors d'extracció i conducte d'aire. El sistema d'entrada lliure de l'aire de 
l'exterior es realitzarà per depressió, en la façana oposada als ventiladors d'extracció, que hi ha un forat de 7,68 m2, 
TAL I COM HO PERMET LA INTERPRETACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE 
DATA 15 .12.1989 (REGISTRE DE SORTIDA NÚM. 2774 DE DATA 18.12.1989) DE LA INSTRUCCIÓ 
INTERPRETATIVA DE LA MIBT 027, CAPITOL 9, RELATIVA A ESTACIONS DE SERVEI, GARATGES I TALLERS 
DE REPARACIÓ DE VEHICLES, APROVADA PER RESOLUCIÓ DE LA MATEIXA DIRECCIÓ GENERAL DE 
SEGURETAT I QUALITAT INDUSTRIAL D'11.11.1988.  

 
- Muntatge dels conductes d'extracció d'aire de tal manera que s'asseguri una escombrada perfecta de tot el volum 

d'aire aspirat del recinte i de què qualsevol punt del pàrquing es trobi a menys de 25 metres d'un punt d'extracció de 
fums. 

 
- Comandament del sistema de ventilació forçada mitjançant una instal.lació de detectors de fums 

termovelocimètrics. 
 

- Dimensionament dels ventiladors d'extracció d'aire per tal de què assegurin 6 renovacions d'aire del volum de la 
zona d'aparcament o de vehicles, per hora.  

 
- L'alimentació elèctrica als esmentats ventiladors es realitzarà des del quadre elèctric del pàrquing, mitjançant 

interruptors magnetotermics i diferèncials independents de la resta dels receptors. 
 

- Els ventiladors i la seva alimentació elèctrica hauran de suportar una temperatura de 400ºC durant 90 minuts, al 
menys. 
 



El cable d'alimentació elèctrica per tal de que suporti les especificacions de temperatura abans esmentades, serà tipus AFUMEX 
FIRS RZ1 de "PIRELLI" o similar.  

Condicions reglamentàries ventilació forçada. 

Segons la Instrucció de 28 de juny de 1.988, interpretativa de la MI BT 027, capítol 9, del vigent Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, relativa a estacions de servei, garatges i tallers de reparació de vehicles a motor, es considerarà que 
està "assegurada suficientment la ventilació" d'un pàrquing quan, almenys durant els períodes d'activitat, el sistema de 
ventilació natural o forçada sigui capaç d'impedir l'acumulació de gasos inflamables i nocius en proporció tal que pugui 
produir accidents. 

Quan les entrades i sortides d'aire siguin adequadament distribuïdes, de forma que s'eviti l'existència de zones o espais morts, es 
considerarà amb caràcter general que, als efectes indicats en el paràgraf anterior, es dóna la condició de "locals suficientment 
ventilats" si aquests compten amb una renovació d'aire per hora equivalent a 6 vegades el volum total del pàrquing. 

L'esmentada renovació es podrà aconseguir mitjançant ventilació natural o ventilació forçada, sempre i quan compleixin els 
requisits següents: 

- Ventilació natural: només es tindran en compte, a aquest efecte, les obertures "permanentment obertes" directes a 
l'exterior i situades pel damunt del terra. La superfície de ventilació a través de l'obertura serà, com a mínim, del 8 
% de la superfície de cada planta del pàrquing, quan aquestes es trobin correctament distribuïdes al llarg d'una sola 
façana. El percentatge esmentat es podrà reduir fins a un 5 % quan les obertures es trobin correctament 
distribuïdes al llarg de dues façanes oposades. 

- Ventilació forçada: quan la ventilació natural sigui insuficient, s'haurà de completar amb ventilació forçada per tal 
d'assegurar la renovació mínima d'aire, que serà de 6 renovacions per hora, tal com ja s'ha indicat. 

Segons l’article 18 de la NBE-CPI-96 la ventilació forçada ha de complir les condicions següents: 

- Ser capaç de realitzar 6 renovacions per hora. 

- Disposar d’interruptors independents per a cada planta que permetrà la posta en marxa dels ventiladors. Aquestos 
interruptors estaran situats en un lloc de fàcil accés i degudament senyalitzat. 

- Els ventiladors d’extracció han de garantir el funcionament de tots els seus components durant 90 minuts, a una 
temperatura de 400°C. 

- Contar amb alimentació elèctrica directa des de el quadre principal. 

- Tant amb ventilació natural com amb ventilació forçada, ningú punt estarà situat a més de 25 m de distància d’un 
forat o punt d’extracció de fums. 

 
5.14.6 INSTAL.LACIONS DE APARELLS ELEVADORS. 
 
Es col·locaran sis cabines practicables i una adaptada, una per a cada caixa d’escala. Cada cabina amb capacitat per 
a sis persones, porta exterior i interior automàtiques. Una de les cabines serà amb doble accés a 180º. Els ascensors 
previstos seran de baix consum, del tipus Kone sense coarto de maquinaries. 
 
5.14.7 INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS. 
 
7)Comunicacions. Antena col·lectiva de TV i FM per a recepció dels canals habituals a la coberta. Armari a la planta 
baixa i a la coberta. Canalitzacions per a pas de cablejat des dels armaris fins a cada habitatge. Dos preses de senyal 
de TV per habitatge, un a la sala menjador i l'altre al dormitori principal. Canalització telefònica, dues preses per 
habitatge, a la sala menjador i al dormitori principal. Porter electrònic amb interfon al rebedor de cada apartament. 
 



 
5.14.8 INSTAL.LACION DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE DETECCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Introducció. 

El present estudi correspon a les instal·lacions de protecció contra incendis per a 100 habitatges, locals comercials i aparcament 
a l’illa del Turó de la Peira a Barcelona. 

El sistema d'extinció d'incendis estarà format bàsicament per: 

• Extintors d’eficàcia segons la zona a protegir. 
• Instal·lació de boques d'incendi equipades. 
• Hidrant d'incendis. 

El sistema d'avís d'incendis estarà format bàsicament per : 

Una instal.lació de detecció i alarma. 

A banda, l'edifici disposarà d'una xarxa de receptors d'enllumenat d'emergència i senyalització i de la col·locació de pictogrames. 

Criteris de disseny. 

Els criteris de disseny utilitzats en el projecte són els següents : 

• Quant a la instal·lació d'extinció d'incendis, centralització màxima dels conjunts d'extinció manual a cada zona. 
• Quant a la instal·lació de detecció i alarma, cobertura en el pàrquing mitjançant detectors tèrmics,  polsadors 

d’emergència i campanes d'alarma.  
• Quant a la instal·lació d'enllumenat d'emergència i senyalització,  la cobertura de tot l'edifici amb receptors d'enllumenat 

d'emergència i senyalització, fent especial incidència en passos i sortides d'evacuació. 

Sistemes d'extinció d'incendis. 

Instal·lació d'extintors 

El criteri de disseny de la instal·lació d'extintors d'incendi ha estat el especificat a l'article 20.1 de la NBE CPI 96, en quant a la 
seva prescripció: En qualsevol edifici, excepte en els d'habitatge unifamiliar, es disposaran extintors en número suficient per a 
que el recorregut real a cada planta des de qualsevol origen d'evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres. 

Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21 A - 113 B. 

A banda, s'ha previst per a la protecció contra el "foc elèctric", extintors de 5 kg de CO2.  

Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; es situaran en els paraments de tal 
forma que l'extrem superior de l'extintor es trobi a una alçada menor que 1.70 metres. 

S'ha previst una instal·lació dels següents tipus d'extintors : 

• extintors manuals de 5 kg de CO2  d'eficàcia 34B. 

• extintors manuals de 6 kg de pols polivalent  d'eficàcia 21A-113B. 

En el cas que ens ocupa, es disposarà dels següent nombre d'extintors : 

Bloc-1 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
MANUAL DE 6 KG DE POLS 
SECA POLIVALENT 

 
1.00 

 
0.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

Bloc-2 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
MANUAL DE 6 KG DE POLS 
SECA POLIVALENT 

 
1.00 

 
0.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 



Bloc-3 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
MANUAL DE 6 KG DE POLS 
SECA POLIVALENT 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

Bloc-4 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Cob. 
MANUAL DE 6 KG DE POLS 
SECA POLIVALENT 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

Bloc-5 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Cob. 
MANUAL DE 6 KG DE POLS 
SECA POLIVALENT 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

Bloc-6 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
MANUAL DE 6 KG DE POLS 
SECA POLIVALENT 

 
1.00 

 
0.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

Bloc-7 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
MANUAL DE 6 KG DE POLS 
SECA POLIVALENT 

 
1.00 

 
0.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

Pàrquing 

PLANTA  Sot.-2 Sot.-1 
MANUAL DE 6 KG DE POLS SECA POLIVALENT  

6.00 
 

10.00 

La situació dels esmentats extintors queda perfectament reflectida en els plànols adjuntats. 

Instal·lació de BIEs. 

El criteri de disseny de la instal·lació d'equips de mànega d'incendi ha estat el especificat al "Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios" (Real Decreto 1.942 de 5 de novembre de 1.993), en quant a les següents distàncies entre BIEs i 
des de qualsevol punt de l'edifici a algun d'aquests equips de mànega : 

• Distància màxima entre mànegues: 50 m. 
• Distancia màxima de qualsevol punt a una mànega: 25 m. 

Les BIEs es col·locaran sempre i quan sigui possible a una distància màxima de 5 metres de les sortides de cada planta, sense 
que constitueixin un obstacle per a la seva utilització.  

Les boques d'incendi equipades seran del tipus normalitzat 25 mm. En general, la facilitat d'utilització de les BIE-25 aconsella 
utilitzar-les a la major part dels edificis, excepte en aquells establiments on es puguin provocar incendis importants i que 
habitualment tinguin personal preparat, on s'utilitzaran BIE-45. 

El criteri de disseny de secció de les canonades d'alimentació a les BIEs serà el següent : 

• ramals d'alimentació a 1 BIE : 1 ½” 
• ramals d'alimentació a 2 BIEs : 2 ½” 
• ramals d'alimentació a 3 BIEs o més : 3" 

En el cas que ens ocupa, es disposarà dels següent nombre d'equips :  

PLANTA  Sot.-2 Sot.-1 
BIEs 25 mm  

2.00 
 

4.00 

La situació dels esmentats equips queda perfectament reflectida en els plànols i esquemes adjuntats. 

Instal.lació d´hidrant d'incendis. 



Tal i com es descriu a l’apèndix 2 de la normativa NBE CPI 96, sobre "Accessibilitat i entorn dels edificis", els hidrants d'incendis 
han d'estar emplaçats en la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i repartits de manera que 
qualsevol punt d'una façana a nivell rasant estigui a menys de 100 m. d'un hidrant. 

Aquests hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. La xarxa hidràulica a la que estiguin connectats (habitualment 
la xarxa pública) ha de permetre el funcionament simultani de dos hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d'ells amb 
un cabal de 1000 l / min. i una pressió de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats en els que no es pugui garantitzar el cabal 
d'abastament d'aigua, pot acceptar-se que aquest sigui de 500 l / min, però la pressió s'ha de mantenir en 10 m.c.a. 

En el nostre cas, haurà d'existir un hidrant d'incendis, connectat a la xarxa municipal d'aigua potable de la població, situat a una 
distancia menor de 100 metres de la façana de l'edifici. 

Instal.lació de detecció i alarma. 

Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d'un senyal (automàticament mitjançant detectors o manualment mitjançant 
polsadors) des del lloc on es produeix l'incendi fins a una centraleta vigilada, així com la posterior transmissió de l'alarma des 
d'aquesta centraleta als ocupants. Aquesta alarma es pot activar automàticament i manualment. 

La instal.lació estarà formada bàsicament per : 

Xarxa de detectors d'incendis de fums de superfície, ubicats en les àrees amb risc d'incendi, com són els magatzems, lavabos, 
habitacions, sales de màquines, pàrquing, bugaderia i arxius.  

En el cas que ens ocupa, es disposarà dels següent nombre d'equips :  

PLANTA  Sot.-2 Sot.-1 
Detectors tèrmics  

43.00 
 

77.00 

 

• Centraleta d'incendis de comandament i control de la instal·lació de detecció i alarma. 

Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d'una senyal d'avís d'alarma als ocupants de l'edifici, activant-se de manera 
manual. 

La instal·lació estarà formada bàsicament per : 

• Punts d'activació manual de l'alarma, que s’anomenaran polsadors d’emergència. 

• Xarxa de campanes d'avís d'alarma. 

En el cas que ens ocupa, es disposarà dels següent nombre de polsadors d’emergència: 

PLANTA  Sot.-2 Sot.-1 
Polsadors d’emergència  

2.00 
 

4.00 

En el cas que ens ocupa, es disposarà dels següent nombre de campanes d'avís d'alarma: 

PLANTA  Sot.-2 Sot.-1 
Campanes d’avís d’alarma  

2.00 
 

4.00 

La situació dels esmentats equips queda perfectament reflectida en els plànols i esquemes adjuntats. 

Instal.lació d'enllumenat d'emergència i senyalització. 

La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d'energia i caldrà que entri automàticament en funcionament al produir-se 
una fallada d'alimentació a les instal·lacions d'enllumenat normal, entenent-se per fallada la baixada de la tensió d'alimentació per 
sota del 70 % del seu valor nominal. 

La instal·lació complirà les següents condicions de servei, durant 1 hora com a mínim, a partir de l'instant que es produeixi la 
fallada : 

• proporcionarà una il·luminància d'1 lx, com a mínim, a nivell de terra en els recorreguts d'evacuació, mesurada a l'eix dels 
passadissos i escales i en qualsevol punt quan aquests recorreguts passin per espais diferents als esmentats. 



• l'il·luminació serà com a mínim de 5 lx en els punts on estan situats els equips de les instal·lacions de protecció contra 
incendis (d'utilització manual) i en els quadres de distribució de l'enllumenat. 

• l'uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona serà tal que el quocient entre la 
il·luminancia màxima i la mínima sigui menor que 40. 

• els nivells d'il·luminació deuran obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets i sostres i emprant un factor de 
manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a l'embrutament de les lluminàries i a l'envelliment de 
les làmpades. 

Per tal de complir aquestes condicions  s'hauran d'aplicar les següents regles : 

• 
dotació : 5 lúmens / m

2 

• flux lluminós de les lluminàries : més gran o igual que 30 lúmens. 
• separació entre lluminàries 4h, essent h l'alçada a la que es troben instal·lades les lluminàries, compresa entre 2.00 i 2.50 

m.  

Els equips hauran d'estar homologats i tenir característiques d'acord amb les normes UNE 20 062, UNE 20 392, UNE-EN 60598-
2-22 i NBE CPI 96. 

En el cas que ens ocupa, es disposarà del següent nombre d'equips d'enllumenat d'emergència i senyalització: 

Bloc-1 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
Receptors d’enllumenat 
d’emergència i senyalització 

 
4.00 

 
0.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

Bloc-2 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
Receptors d’enllumenat 
d’emergència i senyalització 

 
3.00 

 
0.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

Bloc-3 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
Receptors d’enllumenat 
d’emergència i senyalització 

 
4.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

Bloc-4 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Cob. 
Receptors d’enllumenat 
d’emergència i senyalització 

 
4.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

Bloc-5 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Cob. 
Receptors d’enllumenat 
d’emergència i senyalització 

 
4.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

Bloc-6 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
Receptors d’enllumenat 
d’emergència i senyalització 

 
4.00 

 
0.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

Bloc-7 

PLANTA Baix. Prim. Seg. Terc. Quart. Quint. Sise. Cob. 
Receptors d’enllumenat 
d’emergència i senyalització 

 
3.00 

 
0.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 

La situació dels esmentats equips queda perfectament reflectida en els plànols i esquemes adjuntats. 

Instal.lació de pictogrames de senyalització. 

De senyalització d'evacuació 

Els pictogrames compliran les següents condicions: 



• Norma UNE 23.034 
• Disposar del rètol de "SORTIDA" per indicar una sortida d'us habitual. 
• Disposar del rètol de "SORTIDA D'EMERGÈNCIA" per indicar una sortida d'us exclusiu en aquesta situació. 

S'instal·laran pictogrames de : 

• SORTIDA 
• DIRECCIÓ CAP A LA SORTIDA 
• ESCALES DE SORTIDA. 

De senyalització de sistemes d'extinció  i d'avís d'incendis 

És deurà senyalitzar tot mig de protecció i avís d'incendis d'utilització manual sempre que no siguin fàcilment localitzables. 
Estaran regides per les normes UNE 23.033 i 81.501. 

S'instal·laran pictogrames de : 

• EXTINTORS. 
• BOQUES D'INCENDI EQUIPADES. 
• POLSADORS D’EMERGÈNCIA 

CONDICIONS CONSTRUCTIVES DETECCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Extintors. 

L'extintor es un aparell que conté un agent extintor que pot ser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. 
L'agent extintor serà diferent segons el tipus de foc a apagar. Els tipus de foc possibles en el nostre cas son els següents: 

• Classe "A" per focs de materials sòlids, generalment de tipus orgànic i amb aparició de brases en la seva combustió. 
• Classe "B" per focs de líquids i sòlids que per l'acció del calor passen a estat líquid, comportant-se com tals i sòlids 

grassos. 

Els extintors s'instal.laran a poder ser a: 

• Llocs on s’estimi que hi ha major possibilitat d'originar-se un incendi o zones de fàcil visibilitat i fàcil accés. 
• Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals p pilars. 
• Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics es deuran protegir convenientment. 

Els extintors es classifiquen en: 

• Extintors d'aigua. 
• Extintors de pols. 
• Extintors d'escuma. 
• Extintors d’anhídrid carbònic. 
• Extintors d'hidrocarburs halogenats. 
• Extintors específics per a foc de metalls. 
Es tindrà molt en compte l’EFICÀCIA  a situar que està en funció del volum i tipus de foc a extingir. Per poder triar el tipus 
d'extintors mòbils utilitzarem la següent taula: 
 

AGENT 
EXTINTOR 

CLASSE DE FOC 

 A B C D 
Aigua a raig BO NO ACCEP. NO ACCEP. NO ACCEP. 
Aigua pulveritzada  

EXCEL. 
 

ACCEP. 
NO ACCEP. NO ACCEP. 

Escuma física BO BO NO ACCEP. NO ACCEP. 
Pols polivalent BO BO BO NO ACCEP. 
Pols sec NO ACCEP. EXCEL. BO NO ACCEP. 
Neu carbònica 
(CO2) 

ACCEP. ACCEP. NO ACCEP. NO ACCEP. 

Derivats 
halogenats 

ACCEP. ACCEP. NO ACCEP. NO ACCEP. 

Productes 
específics per focs 
de metalls 

 
 

NO ACCEP. 

 
 

NO ACCEP. 

 
 

NO ACCEP. 

 
 
 

ACCEP. 
 



En quant al manteniment dels extintors s'han de complir les següents premisses: 

• Se verificarà periòdicament i com a màxim cada 3 mesos, pel personal de l'establiment, la situació, accessibilitat i aparent 
bon estat de l'extintor i totes les seves inscripcions. 

• Cada 6 mesos es realitzarà les operacions previstes en les instruccions del fabricant o instal.lador. Particularment es 
verificarà el pes de l'extintor, la seva pressió en cas de que fos necessari, així com el pes mínim previst per a les botelles 
que continguin agent extintor.  

• Cada 12 mesos es realitzarà una verificació dels extintors per personal especialitzat i que no sigui de l'establiment. 
• Les proves de pressió i recarrega es realitzaran segons lo disposat a la ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió. 

Hidrant d'incendis. 

Un hidrant és un aparell hidràulic connectat a una xarxa d'abastament, destinat a subministrar aigua en cas d'incendi en totes les 
seves fases. Són utilitzats, per part dels equips de Bombers d'extinció d'incendis, per a connectar-hi mànegues, vehicles,... 

Els hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'instal.lacions de protecció contra incendis.  També es complirà el Decret 241 / 1.994 de la generalitat  de 
Catalunya i les normes UNE 23 405 / 6. 

CONDICIONS REGLAMENTÀRIES DETECCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Àmbit d'aplicació segons nbe cpi 96. 

Segons l'article 2.1 "Àmbit d'aplicació" de la NBE CPI 96, l'ús del cas que ens ocupa serà el següent : 

ÚS (ÀMBIT D'APLICACIÓ) ÚS APARCAMENT I HABITATGE 

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS SEGONS NBE CPI 96. 

Segons el capítol 5è "Instal.lacions de protecció contra incendis" de la NBE CPI 96, les instal.lacions que haurà de disposar, 
reglamentàriament, l'edifici que ens ocupa seran les següents : 

INSTAL.LACIÓ  DISPOS. JUSTIFICACIÓ 
D'EXTINTORS PORTÀTILS SI Qualsevol edifici excepte habitatges unifamiliars. 
DE COLUMNA SECA NO Per no tenir una alçada d'evacuació més gran de 28 

metres. 
DE BOQUES D'INCENDI 
EQUIPADES 

SI Per ús aparcament més de 30 places.  

D'HIDRANT D'INCENDIS SI Per a ús d’aparcament amb superfície construïda 
compresa entre 1000 i 10000 m². Qualsevol edifici a 
menys de 100 metres de la seva façana. 

DE DETECCIÓ I ALARMA SI Aparcament disposa de ventilació forçada per 
l’evacuació de fums i si la superfície total construïda es 
major que 500 m².  

D'ALARMA NO  
D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I 
SENYALITZACIÓ 

SI Per recinte amb una ocupació més gran de 100 
persones. 

INSTAL·LACIÓ D'EXTINTORS PORTÀTILS. 

En qualsevol edifici, excepte en els d'habitatge unifamiliar, es disposaran extintors en número suficient per a que el recorregut 
real a cada planta des de qualsevol origen d'evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres. 

Cadascun dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21 A - 113 B. 

Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; es situaran en els paraments de tal 
forma que l'extrem superior de l'extintor es trobi a una alçada menor que 1,70 metres. 

Hidrant d'incendis. 

Tal i com es descriu a l’apèndix 2 de la normativa NBE CPI 96, sobre "Accessibilitat i entorn dels edificis", els hidrants d'incendis 
han d'estar emplaçats en la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i repartits de manera que 
qualsevol punt d'una façana a nivell rasant estigui a menys de 100 m. d'un hidrant. 

Instal.lació d'enllumenat d'emergència i senyalització. 



Disposaran d'una instal·lació d'enllumenat d'emergència les següents zones : 

• Tots els recintes amb una ocupació més gran de 100 persones. 
• Els recorreguts generals d'evacuació en zones destinades a ús Residencial o a ús Hospitalari i totes aquelles zones 

destinades a qualsevol altre ús previstes per a l'evacuació de més de 100 persones.  
• Totes les escales i passos protegits, tots els vestíbuls previs i totes les escales de incendis. 
• Aparcaments per a més de 5 vehicles, inclòs els passadissos i les escales de connexió fins a l'exterior o fins a zones 

generals de l'edifici. 
• Locals de risc especial i serveis generals de planta en edificis d'accés públic. 
• Locals que contenen els equips generals de les instal·lacions de protecció. 
• Els quadres de distribució de les instal·lacions d'enllumenat de les zones abans esmentades. 

La instal.lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d'energia i caldrà que entri automàticament en funcionament al produir-se 
una fallada d'alimentació a les instal.lacions d'enllumenat normal, entenent-se per fallada la baixada de la tensió d'alimentació per 
sota del 70 % del seu valor nominal. 

5.15. EQUIPAMENTS DE CUINES. 
 
Els taulells seran de granit de 20 mm. de gruix, encastat i recolzat en perfils metàl·lics (excepte quan hi hagin mobles), 
amb doble pica d'acer inoxidable.  Amb les instal·lacions necessàries per a  la seva connexió dels aparells de cocció. 
S'inclou espai per a la nevera i rentaplats. S'inclouen mobles baixos amb acabat laminat, amb prestatges, calaixos i 
sòcol, hauran de tenir un segell de qualitat i garantia mínima de dos anys. Hi haurà una campana per a extracció de 
fums de la cuina amb endoll-interruptor específic, connectada al fumeral individual de sortida de bafs. La cuina que 
serà de gas, de quatre focs i el forn serà elèctric. 
 
5.16. FUSTERIA DE FUSTA I METALICA. 
 
Les finestres i balconeres seran d'alumini oxilacat  col·locat sobre premarc d'acer galvanitzat. Les balconeres de les 
terrasses seran de porta corredissa. Les persianes seran enrotllables de PVC, 40 mm. d'alçària.  
 
La porta d'entrada als habitatges, de fusta de faig, de 45 mm. de gruix, i les portes de pas tipus bloc amb acabat de 
fusta de faig de 35 mm. de gruix. Les portes tallafocs, seran metàl·liques per pintar, amb RF60. 
 
Les baranes de les terrasses seran amb perfileria d’acer i vidres del tipus Stadip 6+6 amb llistó d’acer.  
Els llindars de finestres i altres forats de façana, seran de xapa d’acer plegada, suspesa dels forjats i pintada, rematada 
per la cara inferior amb escopidor de planxa d'alumini. 
 
El coronament de les baranes de coberta, seran amb perfil de planxa de d'alumini, collat amb elements mecànics. 
 
5.17. VIDRIERIA. 
 
Els vidres de les finestres i balconeres dels habitatges seran, de una dues lluna de 6 i 4 mm. amb cambra d'aire de 8 
mm. Els vidres de les finestres de la caixa, del vestíbul de planta baixa  i de les baranes dels balcons serà vidre 
laminar de seguretat de dues llunes incolores i làmina de butidal transparent (Stadip o similar), de 4+4 mm. de gruix.. 
 
5.18. SERRALLERIA. 
 
Les baranes d’escala seran de  brendoles soldades a un bastiment de platines de 40x10 mm. i perfils L normalitzats de 
40x40 mm. 
La porta de l'aparcament serà metàl·lica amb mallat amb ventilació permanent, automàtica amb comandament a 
distància. 
 
 



5.19. DIVERSOS. 
Inclou la retolació amb lletres i números de relleu plastificades i les bústies tipus.  
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ANNEX 1 
 
PROTECCIO CONTRA INCENDIS 
 
A.2.1 Àmbit de les obres. 
 
L'objecte del projecte és la construcció de un edifici de 100 habitatges de protecció oficial, locals comercials i 
aparcament a l’illa P del Pla Especial de Reforma Interior per a la remodelació de 5 illes al Turó de la Peira al districte 
de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 
 
L'edifici es composa dos locals independents destinats a aparcament, catorze locals comercials sense ús 
predeterminat en planta baixa i de 100 habitatges agrupats en set caixes d’escala en les plantes superiors. 
 
Els accessos són per la planta baixa, e independents per a cada ús. Cada local d’aparcament i cada local comercial  té 
els seus accessos independents i directament des del carrer. Els habitatges tenen accés per set caixes d’escala, amb 
els seus corresponents vestíbuls, un per a cada caixa d'escala . 
 
A.2.2 Sectorització. 
 
Hi ha vint i tres sectors d'incendis independents, que corresponen a cada local comercial (14) o d’aparcament (2), i set 
per els habitatges, un per a cada caixa d’escala. Els tancaments interiors entre sectors, parets i sostres,  son EF 120 i 
no estan comunicats entre ells. 
 
A.2.3 Evacuació. 
 
Als habitatges 
 
1.-  Als edificis del Passatge de PB+3 
Alçada màxima d’evacuació  h < 14 m.. 
Superfície total construïda de cada sector destinada a habitatge < 2.500 m2 
Superfície total recinte per planta i per escala  < 1.500 m2 
Les escales no es preveuen protegides. 
 
2.-  Als edificis amb accés per Montmajor, Montsant, Aneto. 
Alçada màxima d’evacuació  14 m. <  h  > 28 m. > 50 m. 
Superfície total construïda de cada sector destinada a habitatge < 2.500 m² 
Superfície total recinte per planta i per escala  < 1.500 m2 
Les escales es preveuen protegides. 
  
 Dels habitatges ( per a cada caixa d’escala) 
 
 E1 Escala 1 
 Superfície: 1.782 m2 
 Ocupació: 89 persones < 500 persones 
 Evacuació: 
 Sortides dels habitatges 0,80 m. 
 Ample mínim escales:  A = P/160, A = 89/160 = 0,55 m. 
 Ample escales previstes: 1.00 m.  > 0.55 m. 
 Ample mínim sortides de PB.  89/200 = 0,44 m.  
 Ample sortides PB. 1 x 0,90 m. = 0,90 m. > 0,44 m. 
 Recorreguts en cul de sac : < 15.00 m. 
 Instal·lacions de protecció:  5 Extintors de pols. 
 
 E2 Escala 2 
 Superfície: 1.467 m2 
 Ocupació: 73 persones < 500 persones 
 Evacuació: 
 Sortides dels habitatges 0,80 m. 
 Ample mínim escales:  A = P/160, A = 73/160 = 0,45 m. 
 Ample escales previstes: 1.00 m.  > 0.45 m. 



 Ample mínim sortides de PB.  73/200 = 0,37 m.  
 Ample sortides PB. 1 x 0,90 m. = 0,90 m. > 0,37 m. 
 Recorreguts en cul de sac : < 15.00 m. 
 Instal·lacions de protecció:  5 Extintors de pols. 
 
 E3 Escala 3 
 Superfície: 1.500 m2 
 Ocupació: 75 persones < 500 persones 
 Evacuació: 
 Sortides dels habitatges 0,80 m. 
 Ample mínim escales:  A = P/160, A = 75/160 = 0,47 m. 
 Ample escales previstes: 1.00 m.  > 0.47 m. 
 Ample mínim sortides de PB.  75/200 = 0,38 m.  
 Ample sortides PB. 1 x 0,90 m. = 0,90 m. > 0,38 m. 
 Recorreguts en cul de sac : < 15.00 m. 
 Instal·lacions de protecció:  5 Extintors de pols. 
 
 E4 Escala 4 
 Superfície: 580 m2 
 Ocupació: 29 persones < 500 persones 
 Evacuació: 
 Sortides dels habitatges 0,80 m. 
 Ample mínim escales:  A = P/160, A = 29/160 = 0,18 m. 
 Ample escales previstes: 1.00 m.  > 0.18 m. 
 Ample mínim sortides de PB.  29/200 = 0,15 m.  
 Ample sortides PB. 1 x 0,90 m. = 0,90 m. > 0,15 m. 
 Recorreguts en cul de sac : < 15.00 m. 
 Instal·lacions de protecció:  4 Extintors de pols. 
 
 E5 Escala 5 
 Superfície: 1.153 m2 
 Ocupació: 58 persones < 500 persones 
 Evacuació: 
 Sortides dels habitatges 0,80 m. 
 Ample mínim escales:  A = P/160, A = 58/160 = 0,36 m. 
 Ample escales previstes: 1.00 m.  > 0.36 m. 
 Ample mínim sortides de PB.  58/200 = 0,29 m.  
 Ample sortides PB. 1 x 0,90 m. = 0,90 m. > 0,29 m. 
 Recorreguts en cul de sac : < 15.00 m. 
 Instal·lacions de protecció:  4 Extintors de pols. 
 
 E6 Escala 6 
 Superfície: 1.415 m2 
 Ocupació: 71 persones < 500 persones 
 Evacuació: 
 Sortides dels habitatges 0,80 m. 
 Ample mínim escales:  A = P/160, A = 71/160 = 0,44 m. 
 Ample escales previstes: 1.00 m.  > 0,44 m. 
 Ample mínim sortides de PB.  71/200 = 0,36 m.  
 Ample sortides PB. 1 x 0,90 m. = 0,90 m. > 0,36 m. 
 Recorreguts en cul de sac : < 15.00 m. 
 Instal·lacions de protecció:  5 Extintors de pols. 
 
 E7 Escala 7 
 Superfície: 1.505 m2 
 Ocupació: 75 persones < 500 persones 
 Evacuació: 
 Sortides dels habitatges 0,80 m. 
 Ample mínim escales:  A = P/160, A = 75/160 = 0,44 m. 
 Ample escales previstes: 1.00 m.  > 0,47 m. 



 Ample mínim sortides de PB.  75/200 = 0,38 m.  
 Ample sortides PB. 1 x 0,90 m. = 0,90 m. > 0,38 m. 
 Recorreguts en cul de sac : < 15.00 m. 
 Instal·lacions de protecció:  5 Extintors de pols. 
 
A.2.4 De l’aparcament (per a cada local). 
 
Aparcament nivell –2 (cota – 6,10) de 50 places. 
Es preveu l'accés de vehicles de 5,50 m. d'ample al carrer Montsant i dos recorreguts peatonals d’evacuació: Un per 
una escala especialment protegida de un metre d’ampla, amb sortida directa al passatge de nova creació, i l’altre 
acompanyant la rampa de vehicles.  
 
 Superfície total sector  1.140 m2. 
 Ocupació 835/40 = 28 persones. 
 Alçada d’evacuació 3m < 6 m.. 
 Dos sortides :Una per escala especialment protegida i una pel costat de la rampa. 
 Recorregut d’evacuació per planta < 50 m. 
 Recorregut d’evacuació en cul de sac < 25 m. 
 Ample escales previstes: 2 x 1.00 m.  = 2 m. 
 Ample sortides PB. 2 x 0,80 m. = 1,60 m.  
 
Pel que fa a les instal·lacions de protecció veure annex instal·lacions de la memòria constructiva. 
 
Aparcament nivell –1 (cota – 3,30) de 68 places (8 dobles). 
Es preveu l'accés de vehicles de 5,50 m. d'ample al carrer Montsant, i tres recorreguts peatonals d’evacuació: Dos per 
escales especialment protegides de un metre d’ampla, amb sortida directa al passatge de nova creació, i l’altre 
acompanyant la rampa de vehicles.  
 
 Superfície total sector  2.273 m2. 
 Ocupació 2.273/40 = 57 persones. 
 Alçada d’evacuació 3m < 6 m. En el accés més desfavorable 5,25 m.< 6,00 m.. 
 Tres sortides :Dos per escales especialment protegides i una per escala exterior. 
 Recorregut d’evacuació per planta < 50 m. 
 Recorregut d’evacuació en cul de sac < 25 m. 
 Ample escales previstes: 3 x 1.00 m.  = 3 m. 
 Ample sortides PB. 3 x 0,80 m. = 2,40 m.  
 
A.2.5  Estabilitat al foc dels elements constructius. 
 
a. Requeriments normatius d'estabilitat al foc dels elements constructius.  D'acord amb l'article 14.a de la 
NBE-CPI96 l'estabilitat al foc de la estructura portant ha d'estar garantida durant un mínim de 60 minuts als habitatges i 
120 minuts a les plantes soterrani. La estabilitat al foc dels diferents elements constructius que composen la estructura 
es detallen a continuació. 
 
b. Estructura. Els elements estructurals, horitzontals i verticals, interiors i exteriors, seran de formigó armat H-
250, de 250 kg./cm2 de resistència característica.La estabilitat al foc d'aquests elements utilitzant com a referència 
els quadres 1.1 i 1.2  de l'apèndix 1 de la NBE CPI 96, amb les hipòtesi d'exposició al foc més desfavorable, son els 
següents: 
  
 Columnes interiors: exposades a quatre cares, recobriment mínim de 3 cm. i dimensió mínima superior a 30 

cm. 
 1. Rectangulars de 30x30 cm. o superiors: EF 120 
 
 Forjat reticulars: De formigó armat, de trenta cinc cm. de gruix, amb formigó de 25 N/mm2  i recobriments 

superiors a 3 cm. : EF-120 
  
c. Comportament al foc de la estructura. Del detall del comportament al foc dels elements de la estructura es 
pot concloure que la estabilitat al foc de la estructura, que es com a mínim la estabilitat dels elements menys resistents 
de la mateixa, es EF 120, superior a l'exigida per la Norma. En qualsevol cas s'ha de tenir en compte que per calcular 



la estabilitat al foc dels elements verticals s'han considerat les hipòtesi més desfavorables (quatre cares exposades al 
foc) quan en realitat l'estructura adossada als tancaments difícilment es veuria exposada en més de dues cares 
simultàniament i l'estructura interior de formigó anirà revestida amb envans de maó de 5.5 cm. de gruix i tabicons de 
totxana de 10.5 cm. de gruix enguixats exteriorment. 
 
d. Comportament al foc dels tancaments. 
Parets i sostres delimitadors de sectors d'incendis RF-120. 
Parets de recintes d'escales RF-120. 
Parets entre habitatges RF-60. 
Portes de recintes d'escales RF-60. 
 
A.2.6 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 
 
A) Als habitatges. 
 
Extintors a cada planta als vestíbuls d’accés als habitatges. Màxim 15 m de recorregut 
 
B)  A  cada aparcament.  
 
1. Instal·lació d'equips de mànegues i boques d'incendi. Es preveu que la pressió  de la xarxa de la Companyia 
Subministradora d'Aigua, serà suficient per a la instal·lació directe dels equips de mànega i boques  d'incendi. Els  
equips de mànega es disposaran en paraments verticals a 1,5 m. del sòl.  Es situaran a prop de les portes o sortides i 
a una distància de no més de cinc metres. La separació màxima entre boques d'incendi equipades, no serà superior a 
50 m. i la distància des de qualsevol punt d'un local protegit fins a la boca d'incendi més propera, no superarà els 25 m. 
de recorregut real. 
 
2. Extintors. Els extintors mòbils es situaran en els sectors d'incendi que a continuació s'especifiquen i s'ajustaran a la 
distribució i eficàcia segons l'UNE 23-110-75, d'acord a la següent taula: 
 
Sector           Nombre mínim extintors        Eficàcia 
 
Cada planta    Un cada 15 m. de recorregut horitzontal                      21A - 113B 
  o fracció. 
  A raó d'un cada 20 places d'aparcament,  
  segons l'Article 20.1  CAPITOL 5 de la 
  NORMA BASICA NBE-CPI-96 
 
Es col·locaran en llocs visibles i de fàcil accés, preferentment en zones de pas, en especial es col·locaran  a l'interior 
dels llocs amb risc de foc i cambra de quadres elèctrics. El tipus de càrrega serà de "pols polivalent".  
 
3. Instal·lació de detectors tèrmics.  Com que la superfície construïda de l’aparcament es superior a 500 m², es preveu 
l’instal·lació de detectors tèrmics cada 70 m² de planta connectats a un sistema d’alarma . 
 
4. Disposició final.  Tota la instal·lació es realitzarà vista, amb tub d'acer i d'us exclusiu  per a  la instal·lació de 
protecció contra incendis. Complirà les vigents normes bàsiques per a Instal·lacions Interiors de Subministrament 
d'Aigua. La instal·lació es lliurarà provada i acabada totalment i en perfecte estat de funcionament. Qualsevol dubte 
sobre la correcta interpretació i execució del present estudi, es consultarà a la Direcció Tècnica, prenen tota la 
responsabilitat qui no compleixi l'esmentada disposició. 
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ANNEX 2 
 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 

FITXA TECNICA D’ACCESIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ 
 

FITXES NBE-CA-82 
 

FITXES NRE-AT-87 
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:sauo¡3rpuo3 sa¡uarn6rs sel ofeq ,(lf,vuc) .v.s ,soovgvuo
A Sltvtcl¿sl s3NolSSnuISNoS pepaÉos el .rod opecr.lqel ,.3.u.9 ap sopecPqela¡d salaued u03 sepeqrEJ
ep oluar¡¡ier¡at e¡ed l3V8O Prua¡s!S lP ¿9t or3!r.rnu Vf,lNJl-t CVCIINOOI lC OlNS^nf,OC la rapecuoJ

rtot3f o

,100¿ ap otlnl ap 6L elp le eperqalao !ors€s ua ,so]Jadxf ap uors|luoJ el ]od sepelnLUro] sauot3e^
-.rasqo sel o.r¡03 ]se 'c3r3l 

la ua sopezrlear soÁesua sol ap saLlrJoJur sol ,(33rfl) eforJol opJenpf uorccn.¡rsu03
el ep se¡3ualJ ap oln¡l¡sul lep sa¡ueluase]dal lod sepezrlear serqo e selrsr^ ap sarr]Jolut sol etuanc ua opua¡uat -

uor¡cnrlsuoo e¡ supp onbruq3al LuaL!a.rOV,j .inod ouuaadornl uorun el ap solntelsf r., ,"" 
"!;"t;:¡ 

5! -

,.f,.9.9 ap sope9!¡qplald saleued uo3 sppeqge, ap olue!ur
-eü?c e¿ed 33VUO er¡ra¡sls le V3lNlll CVCIINOCI 3C Ol-N3l lnf,OC un ap uorsaJuoc el ered (]f,VUC) 'V 

S 
'SOCV9VUC 

^ Sllvlf,lds: 53Nol3f,nUISNO] peparcos el .rod epeluasa.rd pn¡rcrjos et opusraprsuoc -

'uorsacuol ns eln6€] as anb el lod ,oulatqoD 
lep e]]elaljaS ?l ap ^ sa!oO

sel uoo sauolcelag ep orJalstuthl Iap 
/arqLUarJtp ap a¿ ap 'gg6llggz.L 

o.u uaprO el ap ,4 ,secllqnd serqo A uorcec - ] od e. La 500e1 | lr LorrlnlrsJoJ dp saJeJorJrpe,l ou soruarLJ paJord ̂ seLUars s ,SalerJeleLu so, ¿o vf,l\J¡l
CVCIINOCI _tC OfN3l,llnCOO la rapualxa eled efor.lo_L op.tenpf uotccnjlsuol el ep sel3uarJ ap otnllsuL le elntr
-eJ as anb la rod ,oularqog 

lap erluaprsald el ap ,t961 ap aJqLjJar.rp ap gZ ep,¿gg.t. ó.u otatcac lap pntl^ ua _

'vfosuol ocEvnol Nolf,3n81sN03 V't lC SVtf,N:13 lc o1n1t-|sNl tlc vuortlutc v-

¿98 'U!nN NOtSl330

oprenpr uo,.rn¡¡suor er €p s¿,ru¡,c ep o¡n¡!¡sur ra rod epez¡ro¡ne ,". ,d:i"":i,::"T:l::?";::J;::":1.1;:i::,,1j
'p¡ruca¡ uor.snte^a ¡¡uasa¡d st ep,ts^ur ,so¡radxl ep uo!5tuo3 et ap seúo,ce^

rasqo sel oÜof r.e'uolceu,lr¡n ep sauotrrPuot set re¡edso¡ ou ta o so¡rnpo¡d sot ep sr3!¡srraF?rr. sst ap ugrrp.rl,pou el
peprjelo¡.s ua o!!sru tap rplnlr¡ la rod oper¡srururns ras €req3p

alsa anb ol rod ol!¿ün.oc l€p or0alur oluarLU ro!or la osr.ard sa srarrar as anb e oruar@rostord o eu.tsrs,teüate!! a re?rlrlñ dp sal!y
er¡uere6 L 'osn éD uorlezrro¡ñe e¡uasardar ¡u 'o^r¡er:s u uoe o¡rara unbriu 'cL!s u rs roo ¿!a r oN o¡rJroaosa ̂ ope!iura¡ap os¡ un esop -PLrrls€o sateúo crpe¡ ou so¡ua urparord ^ seurals s ,satDrjaleú ap úor!r¡r:s!or ua oaldua ap pnlr¡de et ap ,etoro-L oprenol !orcrnxsuol el

ap seiJUaif, ¡. otnlr¡sLrt rap a!pd rod.ajqero^e] ptr,uf,al !o !p,¡arde eun uo,r,u¡rap rod .a^n¡ 
rsuor .yltNtlI 

OVCt:NOCi :cbr¡l:1,¡ntoq :

Jle/s uleun03
o6epreg

9¿t¿¿069:nOC

e_uedsl , (p¡rpeW)etrEdss - (pripe!,,¡)
zoouv r0 Nof3u801 0988¿ S;^lU SO-] iO NVllSVSfS NVS OO¿B¿

O¿ e,nfnr8 I 9fp aJu¡udf dp "o^V :ecuqeJ:lErcos orlrcrLUoc
v s soovt)vS0 A sltvlcldsf sfNotc3nutsNoc

:3tue3tJqe..l

'c'u'c ap
sopec!¡qela¡d salaued uoc seprq3el
op oluatu¡e¡¡ac e¡pd 3cvuo pu|alsls

v9tNc!1 0vot3Noot to oJ-NSwncoo
NOICCnHl.SNOC 30 S3'IVNOtCtOVUJ. ON SOJ_NStWtO3COUd ^ S3-lvtu¡l-vh¡

eqedsf
otEcvv,{ ee08z
Nis fHcv rv9
oNvEufs /c

Nqrs33NOC

LgX



xr.tplad apelpuv uaurJeJ lap g.l l

yfouuc_L ocuvncl Noltf,nuISNof, vt 3c
svtf,Nlif, lc oIn'tt_LSNt -E0 Vuolf,lulc vt

LOO¿ ap olso6e aD 0L 
,prrpel

900¿ op olso6e ap 0L lap salue as]e^ou6r ,olLtel .rod ,elaqap olucLunsoc ¡)sl

'zaprlP^ alr ep eled llc
re le!eot!cre eraaap anb oper-lr!el un alueLUlpn!re e.r!rllua 33lll la'o¡uerLu n6es ap alqelo^eJ opcr nsar J€ r_rol

'saluetla] seLu ssuoJSezilea.l sel ap eun6le,ounuodo e.laDlsuo3 ol s ,opueltst^,sa]oLal!e 
sauolc

_lpuol sel ap olLra ulrldLunJ la alelsLloJ anb 'olnlrlsul 
lao eued rod otlraruJrn6as un aollear as aluaLulenue ano -

'oo uoal aL!|olul la !ra eJtpu os cLltoc Á lel uorgcnpo]C ?i ap catteL!alsts loll!ololne uo alrlpal elue!uqej la anc _

,eSrulaI oecrauopl ap ol
!l3L!nacC álLrasa-lo a u¿ sepeliour clcnpoic lap selils ral¡er?a sei ap ¿LrnSuru anSll¡poL! ou aIUellqeJ a €ntt -

:ap uo riou03 e so!p 9 ap u apr ?^ ap oporrad Lrn aue I ¿9e -.u V3lNll-| CVCIINOC lC O_LNly!nlOC aluose]d ll

z3CIl'lvA

orlrl pa lap lerol peprllqelsa eJ e ¿loqelor ou an5 'olaldL!ol seJa6ti sepeqf,eJ ap eLuét
,sls !n eLljolLroo.3.U-9 op sopejlrqela,¡d selaued uo. sepeqcel ap oluatu¡er¡ao ered fCVUO eu.¡a¡.sts ll

uorcellqn Á osn ns eas antl erarnbsaten!'sororlrpa aD odr¡ opo¡ ua epeq3gl ap soluarLue]ra3 ap uorcncafa e¡
ered otsr^ard qlse.3'U.g ap sopectrqera¡d selaued uoJ sEpeqeel ap oluatr¡re¡lao eJed 3CVUC erualsls lf

NgtSv3l'rdv 3q odwvJ

laued lap el e,souaLu le,atuale^tnba
eas Decrlraernp ns anb eLllo] ao,uorsot.loJ el e saluatsrsar orale ap ras uaqap uol?ef] ap sot.tosoJJe sol sopol

Lroo LUloq ap a¡uaul enlua^a o soSrle¡aLu sopencape soluaLuala aluerpaLU erezrl?or as.rerllxng ernlln.ltsa el

'€3VUC) V S',SOOVSVUC ^ SltvtSl¿s3 slNolS3nutsNoS pepalcoS e 3p earu3al erluals se ̂ lolluoc la oleq ,Á seppzrlercadsa sesardLUa rod as.lezrleal 
"qap 

e.,qo u¿ plsand el

vuso N:l vIs:tnd 3(l s3NorStoNo3

'opeqece olcnpold a ̂ uorceJrJqel
ap osaSold la seLlrird seile¡euJ sel alqos eztleer peprlen]le el ua anb lorl!ocotne la taualue|-tl elaqop atupJUqsl Il

-loulNo3 
^ Not3VStUAVl 30 StNOt3tONOS



'rur1l 
00! ap so opezrlt¡n seLu la anbune

'alqetje^ Josadsa ap olunfuos la opuats ll odLL op
-rpueoxa oua.l|lsa¡loo ap oalstlu un ̂ ]osadsa ap
uruJ 0L ap 3 g g ap selecses sop rod opellJol

tl2lapues salaue¿ .t.L,¿

..LU/6\ gg ^ g, ar¡ua el
ns'lercr|tadns opeqese l3p uo¡3unl ul

'uJc 
zl ap sa'laued lap oru¡utuJ Josadsa If Lu 0g,t ap

eu.]rxsr!¡ pnlr6uol eun sopel sns ap oun ua opuarual
'.I'u 

0¿ ap seul¡xeul sarJt]]adns elseq ua^nttsuof, as

'eLutxell1 uolJe.ledas ap uatqL!e¡ uJ9 og ap
'eJpJseS eqcJp e sostJelaul sajolcauoc alueJpau_.¡
opelrj'uJ3 09 ap salue¡uoul aJlua eL!txeLu uo¡tel
edas eun uol opeoutz of,rle¡aL! telnqnl roptlseq

Jn erodrocu ¿l as ano el e Llu: 0! ap jt¡.9 ap e,
'egsec e!rn loo opeLUJoJ e¡sa salaued ap odrl alsl

auerT pnJs saFue¿ z'l ¿

.u],/6¡ gt e ¿ul/6)i Ot grlua elroso os€d nS

-cta soc
-ra3 'spsruroJ'seqLuef ua oluaulleuJlou eztltln as ̂
seuanbed sauorsuaLrltp ap sa laued ap odtl lf elJol
-tre] ua o¡uatLuelste la le.l¡srutLuns apand al aS iet.r
-alpLu oursrLr¡ lap sol^lau !oo eztpt6r.t as leued alsl
L! Lu 0L ap l U 9 €p eleosec elos eun.lod opeLulol

\ L 
.A! eJnse3 salaue¿ .L.t 

¿

:salaued ep sod!¡ sa¡¡ ue.llqel aS

ru. C¿ L :pepraueldoJ
u5zaL

ula 9¿1,0 :(!.rrLi]osadsa arqos
u.rc a0,L ; :(rur 0!9) leuo6e p arqos
urc 66,0 - :tu,o 0Og) pnlr6uo arqos
Lu! 05.0 - t(L!. 00t) elnlle arqos

:ueres setcuelolol se_l

(ruc 00'L = .l tLrr 00q = p tLl]l ooe = l)

:euJerf
pnls ap olpaLU laued un e so¡ep solsa opue!tldV

laueo oLlclp ap e!an b
-ad uorsuau]rp et ap Og¿lL e loJlaJUl eas ,la! ed lap
sa3r!a^ sa.tl sollo sol lod opeurulra¡ap oueld le
a3r!e^ un ap etluels¡p el anb ,salel las uaqap se¡
-sanoo se¡s¡re allua pepraueldof, op solcalap sol

'Luc ua laued lap eln¡lP el I opua,s

000 t-

It
:ap eueld euJ_roJ el ua otoalap un altt1lpe aS

'L1l3 ua laueo lap.losadsa la q opuars
urr z'0 r

:e len6r sa ¿lf losadsa le ua ercupraJo¡ el

-Luc ua epesaidxa pn¡t6uol elp opuars

-t¿'!

:e lPn6r sa
laued un ap leuo6etp el elqos o sauotsuaLurp sap
-uer6 seJ ap eun €lqos leuotsuaultp etgueJalot el

:saluarn6rs sPl uos
uorsecrJqeJ ap se su?jalol sel ̂ olSa^ojd un6as
eprpaui e uectJqel as.sepeqceJ ap oluatutel.¡ac
ap euatsts la uauoduJos anb solualuala sol uos

salaued L.z

vtAllsts ttc slt-NlNodtAoS .¿

.opeztlttn opue lap,4 etJlaulolnue.l6
el ap opuatpuadap otsadse ^ lolos uo3 oa]lad

'sepe^el o sestl
selnixal !oc,4 sopelutd o sopetuaú.16 d ,oluaL!a!

,€D OOUa'puadap 'oJt,elq o su6 rolo? ua lernleN

eoe ap sod' sorurlsrp rauar 
""p"no 

r"r"";T::rq

'le!o|!ua^uoc 
e!!

-roJ ap ser]alutoleS sel ualqulesus as erqo ua sal
oueo sol sopeluoLu z3^ eun onb e.led epeqsel ap

socanq sol ap uotceztlea'l el altLu.Jed aluau-]¡en6¡
'3 

U 9 la retJa^ord ap salue saploL! sol e elopuef
'r] errolSel ua alueLUel9allp Seuplua^ ̂ seuand
ap elJalutrtlec el r€lod.tocut altL!lad e!!alsrs l3

(t 6tJ) op¡puedxo oualll
-sarLod ap eLUle un rod sepeJedas J.g g ap sere3
-seJ sop roo opeLuloJ laued !n sa,qtrl^^pueS odLL

'iZ'6!l) sa.rolcau
-ol ap orpaul rod e.le3se:l el e optun lelnqnl 03
-lje-leuJ ropttseq un uoc opezlolal oJad roDe¡ue le
oLuoo eiplsec eun uoc opeuJloJ,oLUe]!-pnls odI

'(L 6!)
otsnpolo oLljsrLU lap sot^rau uoc epezJoJaJ.3,U.g
ap e.tplset elos eun tod opeuJlol ,e]ecseJ odll

iselaued ap sodtt sal¡ uesuqe] aS

elJzaru el ap lelot osad lap %9 un ^ 9,o, un aj¡ua
pprpualdujoo le¡sa aqap uotclodold ns ̂ otuaL!
-ec lap sr esle sol e e¡ualstsal /o¡.lpt^ ap erqu uoc
opeLule ote!oLU ap ¿tjleL! eun ap o¡sanduloc
un sa ouaLle3 pscrojurau raqrlsselg) .l.u.g 

lf

'ot¡Jsts 
le o o¡uar^

le seprqap saletuoz¡loq sebtso sel op la A osad
oroold ns uauodos enb olst^ald gts€ oJos .saluel

rod ou'sepeq3eJ op soluarLueJjao ap sopeJ!q
,eleld ap odn]6 la ua opeJJeL!ua e¡sa e[r]alstS ll

'ellolte] ua saleulsnput seuJalsts
uoc sopeoljqelard 'sepeq?el ued .3.A.9 ap soJ
a6tl salaued rod ope(rllo] o^'¡Jntlsuoc eule¡stS

vf\l1s¡s t3c NotS¿tuSstc L
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'(3H3 leJn¡rnr¡sf uo6
-rLUloH ap UOlllnJlstll' Opeul.Je O eseul ua u06
'¡urjoq €p uorrJnrlsuof, el eJed a¡ua6r^ e^lleL¡Jrou
el ua soprOrxa so¡rs¡nb€r sol uo3 rlduln3 elaqac

eua.¡v LLlt

'so^r¡rpe ^ en6e la 
'oluaLuaa 

la 
'eua]e el uau

-ar^ralur zu¡eLu el ap uorcrsodL!oc ei uf ecrleuJ
-olnP sl.uauJleto¡ solcnpord ap elf,¿aLu ^ uo13e3
-ursop ap'oja!oL!¡ ap elueld eun ue auartqo as

uauow .l t.¿

:ap euooL¡Joc as f,u9 il

'18-L¿L 
t¿ lNn et .rod

0-y! opesrjrse3 slqrlsnqL!o3ul lerJateul un sf

'3" u,/11i g 0L x ¿l
^ ¿ arlua elsa pcrrlral uoroplelrp ap aluat3tlooJ
ns ̂ uo6rrljoq un ouJo3 e¡JodLloo as 3 U 9 lf

'e¿ 
hl 9t-9¿ :o¡

-uaruieuozuno ap aluejJof, ozlanls€ le e¡cualstsau
'edw t t ¿:reuelo aluelJoJ o¿anlsa le etf,uals¡sag

edl/! 0¿-91 ruorxa¡J e ernlo] ap olnpolJ
'ed9 0¿-0t :peprcrtsele ap olnpot l

'.u1 t ¿.L l :pep suac

-rp3 sol ap esrseg eLu]oN el lod sopr6txa soltstnb
-a] sol uelas ocrLuJal oluar(llelste ap oseS la ele¿

octutalo)uetLuelstv .L.1.¿

'ol3a^oJo

lap seÉua6rxa sel ap uapuadap   ejqo ua opes
-opsel] la ua o laued oLusrLu la u3 elodJocut as oJ
'rtsnce A oJrLu]al oluarLUelsre la salaued sol eJed

o¡uatu¡sls¡v t ¿

'LULIJ 
0! ap leutLUou.los€dsa ap seueld

setunl uos saleluozlloq selunf Sel anb len6t lV

saleJtua^ selun T 
.z.t 

¿

'uJuJ 
0L ap feurujou rosadsa un uoc seueld selunT

I

I
I
I

salPluaztJoLl seJunT l tz

I

I

I

t
II
tI
I :saJole^

seluarn6's sol a.rlue septpualdLUoc .lelsa uaoap

J b J l-u s¿J¡J¿JcLL ^ scJrs.l ssJtls!¿lSelet sel

:Jesrrqe] e laueo lap sauorsueu.Ip sel ap aplou.l
un arqos'{orauoLr_r la uol elazaLu el ^ oupt^ ap
erqrJ el el.ro3 ano) elolsro uor uor3ca^ord aluetp
-aul ¿u3lqo as / PLU¿rsrs rap :seq otlnporo la s:

'3'U'9 t e

ttNV¿ tlo sl'tvt8l1vtl

'vBp ¿e :"u
:(uJul 0! = a ap eJeose.J aúle-lj-pn¡S lsue¿

'vgp 0t ts :ru
:{LULU 0g ap o!altlsatlod aD eLule

seLU Lll Lu 0L = a ap elelsel alqop) qJr/!^pues laueC

'v8p ¿t:'u
:11!UJ 0L = A Ap e.lelseC) eJeCseo lsUe¿

isalua¡n6ts sol er6
-olodrt epe3 pred'uos l€ued lop sordo]d sol o]ad
'pJqo ua rezrlear e opesops?.rl lap uelapuadap op
,e:rleLurou oprnr e uorlen6tuoLr.re ap saJolB^ sol

'sopsej¡ seL!

laueo lap olunruol la uoa'osel alsa ua'ueleSt]tl
-snl as 88-vl lgN e^rleLuloN pl ap so¡rstnbal sol

oJllsnSe aluatuelstv .¿ 
t z

'll odLl oplpuedxe oua.lt¡sarlod
'qSrMpues salaueo sol ua elodloJLr¡ etlolSe] el

s¿¡unl t'z

'aluPsuqel 
lap

sauorsepuaLUo3ar sel un6as se.rnlutd uo3 letf,t].tad
-ns oluarweterl un uatrLupe l g g ap solaued sol

opeJutd opeqeJV t¿¿

.opezllrln oluaLU6rd la
L op le lap uorcunJ ua epeasap elnuat el ,{ ]olcl
le raua¡qo ereo aluaLr.iecril-lrno opede3ap las op
-ualpnd'otst^ opr.re ua opeqef,e un lollalxa eJe:)
ns úa f, u 9 ap laued le rep epand as erioltre] uf

oar)ad opeqnv ¿z¿

'( cla 'epe,4el 'eueld) sernua] ap pepa l
'e^ Lrer6 raLlal apand 'epeaploLlt .to -16lxa 9le! e l

SOllu P 5,O sO lu¿ t-6 O
UlS O u03 OJUelq O SlJ6 OIUAútaJ teZt tln apond as

(nlrs urr ol€¡
joLrJ un onb souol ap peptulloJt!ln.lo^eul eun ,le.l

aua6 ua'opUern6 suotr.to.lalxa elec el e letotf ed
ns oluarLuele]l urs olsr^ I U g la Jelap apand as

lernleu opeqesv .Lzz

:sopeq93e solur¡srp iau
J¡ uao€-d e].Jarsrs lap saiaLed ap sod ) s¿ll sol

sale!.!JJadns sopeqerv ¿ ¿

'opetoope 
lertrl_l3ons opeqeJe lap uorl

un] ua -uJ/6¡ 0B ̂ 0g arlua pr.Je^ laued iap osad ll

sauorSelt] ap olatunu
lo o/^ qsiMpues lap rosaosa la eJeutLu]a¡ap os lau
-ed ap sauorsuauJrp sel aO uotcunl ul oL!¡txeLl'r
ouro3 Lu 09'g ap sereS sns ap eun opua¡s,ar?rj
-radns ap,u.r ¿L uauarl seueld seLUJoj ua €nb sez
arcl retJa^old uapand as laUed ep odtl a¡sa uo3

'laueo 
lap

roua¡xa el uoc rorralur plec el seueprlos opuata
eq laued lap oluec la rod oqcue ao Luul 0L ap

sol^rau uQc ope4ota) elsa laued lap loUalu¡ ll

i'( so rctl rp 3
sol ap selrL!]al sauottrtpuolD 6¿-ll f€N so¡3t]



'esrtlol¡cala :uotcrsodap ap odll
'%56'66 ezarnd ap curz :o¡uarLUrJqnesu

:opeJurz lap secl¡sJla¡teleo

'o/ógz pp ela]o) e o¡uatuJeoJele un uo3
e¿l l 099 = Lrr U un ̂ ednJ 9t¿ = aU ap 9699t lNn
euroN el uof opes¡rqe,t ^ ltL0L Nl 3Nn euJoN
unbas gfgt¿S sa opealdrlJa orace lop peprlec el

'J 
U g Ap etef,se3 el e sop

'elcauoc'l ap eurloj u3 uJr,U g g sopuopal soun
sopeplos ue^ so¡sa ap o6jel ol e oLurxpuJ oLloJ
uJc 0g solla allua sope.ledas salesrua^ satuetuouJ
sol L¡JL¡.J 9'L X 0¿ X 0g ap Á ocleu la opueutrol
'uorccas ap ur Lu ¿ x ot x og ap (Lud oL) sopecutz
sareln6uetsa] soqn¡ lod o¡sanduloc elsS ,salol
-fauo3 ap orpaLu rod laued le eprun aL!e.rl-pnls
odrl laued lap alue¡lod ec!le¡auJ elnpnllsa el sf

sa¡oP¡¡.se8 t t

'96-ldf,-lgN uorcecr]rp3 el ap eerseB eLu.roN
unOas lhJ uo¡3ec¡JtselJ el elpuat /erJale!! l3

)1 r.rJlulL¡.1 0L'0 = uor?etelrp ap alualcllaof,
lru s ed)./6u 0'1 = eurxeuJ.Jode^ le pep¡ltqeau.i.tad

e¿\ At = etl-rrLl]LU uOlSoldLuoc e e¡JUa]StSaU
') Lti/M ¿t0'0

= 1.0 P eL!rxeul eclLUlal pept^tlcnpuo3
'.1!/6)i 

Lt = PLlJtulLU PePrsuaC
'!r!i6¡ 

¿t = leutL!ou peprsUaC

:¿6-0 L t ¿6 lNn
un6es sepeotJt!ef, seiltlsrla]le]ec salúatn6rs sel
opuarual'peptlec ap el_teLu eun 3p uolsasod ue
lelsa opuarqap'll od¡1 lap sa qtrMpues laued lap
eL!le la ua opez lrtn op¡puedxa oua.]]¡salJod l

¡4.¡l¡.sa!lod e e

. a/ót¿ :e )ñlü ep otuatule6lelv

'rLuL!/d¡ 
tE-¿t:uol33eJ1 el e ersuats ssu

:LU Lu/Ol g¿:ostlsele alILlt tl

isecJlsr]a¡ceJe3 saluarn6ts sel uor,96ivl-3BN
ellroN un6as q¿tv opeuruJel olale ap pdeq]

'99/598 
9e fNn eLu]oN un6as 'ope6ald rod

orrl ua uor3euj]o]u03 eun e epeutlsap ,aluatlec
ua epeurLuel oJaJe ap edeq! ua sopectJqeJ uetsf 'lprl¡xne etntcnl¡sa el e o epeq3eJ ap eln¡cnrlsa
el e solrelsue Japod ered qJt,¡ pues salaued sol
Ua erod]osut as ,(ualleqr od¡l soJtletau sallljeJ

.ope_rJocuasop za^ eun Jaued
lap uorcelndrueL! el e.led ope2¡lrln ,!-l opesutz
ouoqrec le oJace ua uotselndtueLu ap sollrnbseS

saletJuv '¿ 
t

'edru 
009 <

(edi,l) (¿urur//,MN) (V.C.U.g sa u or 3¿3 rj¡cads3) f,ls
._t .: ji: otuaulal ua eprcala^ua o¡lpt^

ap elq!] 9.l9ue¡slsar ered OIS role^ ra^ = (edlA)
(,t¡rur/¡^_N) g:.qa-q el ap ugr3Je.¡¡ el e eroua¡srseu .

.'IJJa/6 
A9'Z = peprsuac

'xal09t'Z = (ur¡/6) teaurt esehl
-9¿ = (ur)i/6) e.¡qaq el ap xal

'00¿ = so¡uaurelr] ep o.N 'f tl = o¡uauleltJ ¡ap ojlauleto
'seJqaq opueuJlol soptun sotuaueltl

'7.9'Z = o6an! e eprprad
'o/o9L < ¿O)Z ua ouJrul(!r oprueluol

uorcrodord eun uoo,so¡uou.re'r í;l'ji5ili,í,lj
-rlcte afetu¡sua un ap ̂ HV OIUCIA ap elJzauJ eun e
aluarpuocfsalloa,so¡uauJelJ ap euJloJ ua,sa¡ual
-srsa.r srleolg ot.tp¡A ap selq¡1 ap olsandul03 un
sl 9/092 ogt¿ f,gv eururouap as epezrlrln e]qrl e-l

e.JqlJ ¿ l ¿

f, 
.u.g 

lop se.tlstJal3eJec
sepeurLule¡ap ]|n6asuoc ap uU ta uoe,esolnlar
lrtaL! ̂xoqJec lo oLuoe salel so}do]¡oxr1 sa¡ua6e
'sec¡lseldoLLüel sect.roL!rlodoc sauors.tadstp
'satuealte satus6e ,open6elJ ap sejopepJplal oul
03 sale] so^rltpe sollo asleztltln uapand uarqLue-L

.opeuojlns eurLUelau..t leuelaLu ap op
-esuapuoc:sa ettLLltnb uotcduosap ns ^ opeseL!e
ap en6e ap Joltnpa] aluaoe un sa oralloLu Jap
uorce3uqel. el ua op9zrlttn a1ue3¡]tlseld o^r]rpe l:

o^rllpv 9lLE

<fHf lernlcnrlsS
uobrur]oH ap uor3cn.llsulD el ua sepelt] sauorJeo
r]¡3adsa sel rrldurnc elaqap opeseL!e ep en6e ll

enOH t r't a

peptjec ap e3leLu
ap opueruods¡p 96-90t 08 lNn Á 96,t0t 08 lNn
eLlrou el ap sauotceJiltcadsa sel uof, opua ld
-LUn:l aluaL!e^rlladsel ¿L!Lu/N Or,t, ^ 0o'Eg
ap uorsaldL¡lo? p eot¡s]lalceJea ptoualslsal eun
uo3 U 9 Zt ti lg ta o U 9,¿S | !\1f, odrl tap sa or
-a!oLr.l lap uo¡c3aluoJ el Lla opezrlr¡n o¡uaL!ac j3

o¡uaua3 ¿.L.L t

'(090¿ 
lNn ul6as) elsanu.l el ap _o/óO L un

091 ep ztuJe¡ Ja ]od ejpsed ,eutJ uorscer] el elp¿

'(090¿ 
lNn u n6es) 'ertsantrl el ap %00t lep ul LlJ g,L ap Zt|'Uel la tod

osed la'soru¡xeLu souelue¡ oluoc epualu¡oael as

'hl¿d 009 'x9r,!
't ¿d 000 t x9l

tf,
'os

'%9,0 
le ro¡ralur o6anJ ie ep¡prad

.e¡uaxl :elll3Je ua op¡ua¡u03
yoL lap rouauJ ,sajqnlos sales ua oprualuo]

7o9,0 le lotJalur elas pepaLunq e.l

'euaJe el ap osad lap %96 le lo|]adns
(¿OrS) ozjenJ ua op¡ue¡uoc un uoc aJ,ljs ap sa ol
a!oL! lap uo¡tejoqela el eJed epeztlr¡n euele el

'uorSeztllln ns ap o¡uau.l
oLu la {la ejos ete¡sa euate el a¡uautalqlJa}a.l¿

'edru 000 ¿¿ - (.edi^t¡l.fuú7aa¡¡ 6uno¡ ap olnpgy! '%9'z:qj.q,9q gli?;gJnlor e o¡uarL!ebretv .



'opearroqs 
la aseq as opel]osuasap

lap sandsap ordoce le Jr ap za^ ua oJad osrl lau
-ed un e lenOr sa osacord l?'puare ap opeatloqs
Ia sa'olsr^ op¡re le eJed opezrlr¡n eLUa¡sls la rs

'lau ed laP uo lsal d
e en6e uoJ ope^el le apaJord as oaploL¡Jsap lap
sandsac ol|poJ uoo etcedLuoo as ou ^ LU L! 0!
e rorjaons ou oplre ap ora!or! un a!at^ as..rop
-eprela.l la arqos open6er] ap lercr!adns ropep
-.relar ours oluerloJUasap ecrloe as ou ia¡u9uJel
-a6rl erJe^ osarord la o¡sr^ opr.re ua lerf,rJ.ladns
opeqeJe l¡ ua^all salaued so, anb ap osec,a Lf

'opezr a oaploujsoc
'opeJnJ -

'saJo¡3auoc ¿p uorf,?a^o-d -
ropr¡seq uo€ecolol -

'uo¡ce¡f,edLuol -
'ede3 epun6as uorccaÁord -

'salelf,ue ap uor3e3oloJ -
'oll rpor uof, uorSelceoLr.roS
'edec e.¡aLu¡rd uorcJa^or¿ -

'a¡ue.rlocuasap lap uorf,eJ lov -
'ap 

lour lap uorce]eoa.r¿ -
sotoL! lep e¿a d!,-l -

:SOSPO SalllAirOlS SOI Ap eISJOJ a¿elj

pnls sara!ec so ap uorse3uqel ap osalorc ll

'opez¡ a oeplolrlsac -
'oper n J -

'uor¡elledLJol
'sale !ue I ,orJalsod edel ao uo 3la^ord

'oua|tsa 
lod lap uorsecol03 -

uorJelledLrroJ -
'edel epun6as uo€la^o.rd -
o rpoJ uOJ LrOrCelfPdLJOJ -

ede3 eral.urJd uo l3a^o.rd -
-alugjloluasap ap uorleSr ov -

seleltL"re ap uorlero ol -

aploLU lap uorle.reoard -
'dp, o LJ do e1€roL'rl

:sosed ssluarn6rs sol ap etsuol qc ̂\
pLns sarduLd s,t ap Jo,ler rqeJ ap osrloid lf

opezr a oaplol.usac --
opernJ -

'uol3e139OL-lloJ -
'edel epun6as LJorJla^o-d -

'sor^rau ̂ sarelcue ap uorceaoloJ -
'ollrpor Lol Jorf,elleduJoJ -
'edeo e.raLuild uo¡3ca^or¿

'atuerlosuasap 
lap u o |]esrldv -

'aploul 
lap uorceJedard -

apJoLU lap e.,4, d L! rl -

:sosed saluarn6is sol ép e.¡suoa
erelsel salaued sol ap uorle!rrqeJ ap osacord l3

u9!.e3!rqEl ep osaJo¡d g q

( f,la'solanq sopee er'salellue
'sauorsuaL!rp'uorcecrjlpoc) 

laued epec ap se¡rlsr.l
-al3erer sel sepol reloljar 9raqap as olua|.llnlop
alsa ul oLUsIr] lap uorceruqeJ el alruJrad Á lau
-eo epe¡ aur]ap ano ocrJJcac¡sa oluaurnf,op la 5l

:uorcn3ala ap olJa^ord

u9!JrJllqBJ eJeo so¡uar¡inJoo ¿ 9

'puPeL j ua zopjv ap uofaJlo-L
ua aasoo llvuc ano S'H 9 ap euo¡ceJ el ua uec
-üqe} as eLUatsrs la uauodLuoc anb salaued so'l

u9!f,erlqn . L.E

slllNvd lc Not3v3tuBVl I

ñD^rn' 'ñ1^,¡l o' ' _, -eltul tl eJeo ellts
-elu el e alualaqpe ou epelraJ elnla3 ap oualrtarl
-od ap eLr.rndse ap elunlap opuo, un ecoloo as op
-ellas ap olsnpord lap uorrezrlrln PtcaiJog el eled

'll7 = dle <

Lll = dle €
Luru 9¿ > e > 9L

:utu] gL; e

:e.ied ras aqap
(d/e ) opellas ap peprpunlord/ernqcue uoroela.r e-l

'9¿'J odJl lap ueras ̂ uoNfv
peprle3 ap ecleul el ap uorsasod ua upJelsf

'sPuoSrlrs -
ouelgr n rlod

aO aSeq e s¿¡UauOO-LoloUoL.J SOTAJOISP j -

:ras uapan d
salaueo iol ap opellas la ud rez¡l lr e se,l'sPL! sel

se¡unl ap ope as ap solu€u¡al3 0 t

eJnpeplos ap orpaLr.r roo roprlseq
to coluuo

as Olos ¿t!e.i- On¡S ap raLed lap JO'lerlJ el eleo

'opebsej oJpelel uoJ
ruLuE\08x00¿r001 e u.rur 8 x 08 x 00L x 00L sau
orsuaLr.rp ap sopeSurz ouoqreS le orase ua acel
ua ap.reln6ue ,4 pepr.rn6as ap epe.rpenc elapue.le

o6,o.r c.̂ pc?L rz oJoq,ea
P llAJo ¿p ¿" !\ OrltL-Ot -n laued ¿ -a operoo
ro3!r (ualleq, odrt opeLuor5 0crleloLlr l.]lec l€ ez

- lrln as q3rMpUeS od ¡ Selaued ap uo f,efi] el ered

'ooealduJa aued ap od l
,¿o u¿o-addp O l'J'pa laO e,nll'l¡sA el e SalALled
sol ap uorcPrJ el aJeq sopealoLUs soluau.lala sol

u9!3Pf!] ap soluau¡al:l z t

N 000 09 = aluPLor e ernlor ap e6re3'N oo0 ot
= rror?lert e Prrtor ap e6reJ e6aL!o ap eLurol
ua o I osrl o.re3e ap opuopa.l un opuezrlrln louad
'ns ere3 el ua salaued sol ua operodro3ur e^ ollrnb
-se? g¡sf ezaqec el ap ur uJ 0t e opentrs orpelet un
uor]ouslxa o-rlaLUerp ap uJur oz ^ 06rel ap ultu og
ap'soJUpurlrJ'opeLlrorc orase ap 9L-lAJ soll,nbsef,

url 0L Jp rosad
'saur do ooeluz I vzL¿ Jsa ora.e ap odr¡ lf

u9!relnd!uEur ap so !nbsP3 L t

ocvrrls ̂
NODVfll'NOlSVlndtNVt lc so-tNl !\t3'13 t

'so.Jlarúolcrr¡J 
L L eLurulLu uorc¡sodac

'sor¡aLuorlrLU 
I ! eL!rxeur uo¡3rsodac

au.rJoJ¡un opelnze :opeqesv

t.ut99 Lt INTl :OluarLr.rDqnrar ap eLl-¡roN
eres/6 9'toL :.r.1r rod ope¡rsodap curz lap osad

t
fl



¡bL._---

:eurroj al.ua¡n6
-rs el ap g.lez¡leal as eJqo ua e¡sand ap osssoJd 13

- ep¡9npold (pep¡L¡JJoruo. ou, el
asopual6r.lro0 o afeluoL! ep otJaltrJ un asopuatJ
-slqelsa'saluatpuodsarroc 

loj¡uo3olne ap selou
Sel Ue eOelaJreJ elep¿nb e¡sa,er3UaptCt/r Ap OO
-¡] utole 6snpord as ls.uorf,n3af3 ap olca^old lap
soueld sol ut6as !etltxne eln]lnJlsa el €p o ale¡J
-ue ap seJeld sel ap uotJenlls elJal.loc et eqan.td
-uloc as ̂ salgued sol ap se¡unf sel ap saletuoz
-¡.roq sata sol e¡ueld e elupld ealueldaj es .se¡unf
sel ap salesr!a^ sala sol ap oa¡ueldoj lp apasoJd
as uorsenurluoJ V .(ntls uJ,, elqo el ap uor3n3 -a¡a ap s€Jorra safqtsod sol leqJosqe e¡tLu]ed sou
anD setunl ap ol"jedal un opuarsalqe¡sa,eJnlsnll
,sa el ap sauorsuoLrJtp sel ep uorf,eqo]duloc ei
e eraoacord as erqo ua etsand el ap otc|l¡ le elej

'opelJalap eLualqord lap uolcsaJ]oc el ejed atuaLU -a¡ua!ua^u03 opesocold sa anb (pep¡ulJoruo0 oN)
ap auJlolul un eutollo ,olcnpoJd 

lap pepllrqezej¡
el ua ope¡ca¡ap uo¡cec¡lqeJ ap O¡celap Jetnblen]

.sorJesef,au oDrs uas -a qnq rs soseda, sol ap ̂ salaueo Sol ap letc -r!adns oluotr.uele.l¡ lap lenst^ uo¡ceqoJdLu03 _ 'oaJ¡ad opeqe3e ap edes e¡ ap o.la¡JoLU
lap oplrg lap uorcecr|sop el ap ugr3eqordur03 _ -atuedelap 

lap opecas lap uotceqoJdL!O.t _ .oart?d opeqe?e uoc sa¡aued ua ope! -eJe ap edes el op.lossdsa Jap uorreqorduloJ _ 'sélaued ua.O.U.9 ap sa]osadsa gp lol¡uol _

.aIetuoLu ns elseq soperdoce aluaLu
-et9al.loc ue¡sa solsa ̂ salaued ap uot3elndlueL!
eun e¡t^a as eLulol elsa ap,auodsueJ¡ o^anu un
.laceq eled serJe^ e,^ sel ueJrlal ̂ sepezlec alua!u
-aluetua^uo3 seLuloleteld sel uellans afeluot!
le eled epezlltln enj6 el ap e?l€o e6rea ns uen]rs
sero¡celt sezaqet sel opuenJ .salaued ép al
-ro0sue]¡ la ered sopezt|ln spulals¡s soL!s¡L! SOI
opuezrlt¡n eztleal as e.tqo ua otdoJe ap eL!alsrs ll

vuso Nt NO tf,dlf, l8 .6

'sala.llsel soj alqos sopp.^ode lectlja^ ua ueluoul as
salaued sol e.rleu]e ap salqel ap opesual ,4 opete
e.led soqcue6 ouJol rse,aseq el ua ouardoau ̂ el -ape[r u09 sooez!]eal o^ode ap salaJlse_t ap ua!od
,sip salalleqeJ sol .selolJell 

sezacleo uca,oleqerl
€lsa ered ¡luaurect]loadsa sepeuastp sa^euazeo
o opeJodJo9ut alalleqe¡ uoo seL!]oleteld asopuez
- lrln'operdolde a]lodsuel] ap otpeLU lod ezlleal as

sl'ENVd SO-t tc 1180¿SNVU1 I

'sopeJ soqute e so¡sa opueulatle salaued sol |!ed
-ar aluelodLut ̂nL! so salaileqeo alqos.lerdoce lV

s o p e I d or d e o f, | ls e I d n p, 
"., 

o p 
", " 

d 
" 
rt I :1i'"1 :? r',; -aupd sol .re!ep ou ered so¡sandsrp .tuJ*"tr",u

-e^.LrOf, eraOeL! aO SALlOlOel ,orreSAJau 
elanJ

rs,4 úur 0¿ ol¡ar.¡Je¡p opepor olue. ap soprje ap
eurec e!n ap aseq e ejedald as o,4ode ap aseq el

'opezt ap se6urlsa sel ap
aJleule la eled ,lorjadns e!ed ns ua sopenlts soll -rnbseo sop uoc uelndrueLU eS .sorriglauJ se¡alleq -e? alqos ̂ lecrla^ ua,al_tol enr6 eun ep orpaur
)od ez\eu as eloloe1 ua sa¡eued ap oido"e ¡3

oIN3tr,^lvN33Vl.]v .¿

'o^esue oqorp e.,rlear anb ouo)eJoqpl la roo opp¡uasaJd aLuloJuJ la ue opt6ocal epdnb Jno '?.u-9 
lae lrglJ3ej¡oxelJ e ernloJ ap auLull lap uot. -eurullalop el ap uor.da3xa e erJo¡oeJ el ap pep

]l:? :? 
ueld tap ocljrradsa o¡u",-,p"ro,o 

"p"o e-:s.t^::tuodsar joJ tor¡uo.o¡ne ep efoq e¡ ua sop -e.¡¡s!bal uepanb p?prle3 ap salolUoJ sol sopol

,ouJ ̂ saploul ap leuorsue./Jrp uo,""Oorffi _

salaued ap uopeJuqeJ .e.L.g

uotccellox€ I e eJntol ep airLutl,"o ro,";:,:r':r5:
-orat.tor¡.1 

la u3 ot.lpr^ ap eJqtl ap o./o Jap ^ ol.rpr^ ap erqrl ap pnlt6uol el ap !o¡ceqordL!oJ
.oJa!oL! 

lep o¡uarLLlelu€se ep ]sal

:salolluol saluarn6
.S sOl uelipa, ¿S f, b C taO JOrJp)r,qe, pl e.jed

3.A.9 pp uolseruqeJ .¿.1 g

'otonpojd ns ueuUap anb seotLllnb ̂ seoruec -ouJ secllsllatSejes UeJe!ode apuop opeagtlac un
e]|brxa sal as seurrrd se la¡elu seluelsar sel V.peprJ -eO ap ef,rer\ eu¡ rod sopecutus3 uejelsa,oprpued
-xa oualttsatlod ja o,so^¡llpe,solase,soluaLuaa sol

oprpuectxa ouajjtsarlod lap !oJoda.at ep loltuoJ _
.so]aoe sol ap uorrda3al ap IojtuoJ _

.so^rltpe sol ap uorcdaca] ap loltu03 _ 'orrp ̂ ap erqrJ el op uoFdacar ap lojluof, _
'sopüe sol ap Lrot3datal ap lorluoJ _
'oluaLr.ra3 

lap uotcdacoJ ap lo]¡uoJ _

_ 
salooerls,u Lrr'1s sor ,od sopel_ode ,sooeLLrf

oaJdJ so¡Jnpotd sotUrlsto sol ap oeotlel ao Lo.J -ecrlr¡sol el sot^ua solutlslp sol ua asopuplolluoJ
:ejro¡le] el e uellslrru_tns as €nb saleu€lelu sol
ap uo¡oda9a] el ua peprleo ap lottuoJ un olsrxf

sewtJd seuarcn .L.L g

.3{f 
I lap o¡uatúr:)ou

o3_la uoJ lolluoJotne lap soulat!r soluatL!tpec
-o.ld sol ua sept0alqe¡sa uetsa,opeqgge Olsnpojd
^ uo,Jeouqe] ap soluatuJtpacojd ,euJr.ld 

eueleLu
el o]qos soulalut salo.tlu03 sol ap setSuancal, sel

.gg¡3y rod op¡padxa
664/t91o-gJ esardl!3 ap orlsl6aU ap opeorJrua]

:!::s't66r^1006 OSt Nl-lNn e¡oqeds3 euro¡r1
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