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I- MEMORIA GENERAL:

1) DADES GENERALS DE L'ENCARREC

PROMOTOR:
Rehabilitado i Arquitectura S.A. ( RASA) ; Adreca : C/ Provenga, 238. 2°-1a.
08008. Barcelona. NIF : A-58218694. Representada per Isidro Andrada García

ARQUITECTES:
Antoni Pinyol Corts. NIF 39827147-W. Adreca: Arquebisbe Pere de Cardona,
núm. 2, 4a-a. 43840 Salou ( Tarragona)

Santiago Miravitlles i Torras. NIF: 37.609.187-R; Adreca : C/ Manila, núm. 60;
Escala D, planta Entresol, Despatx 3. 08034. Barcelona

FINCA: Illa C, Unitat d'Actuació 4.72, Sector Residencial "El Mas Iglesias"
parceHes 7.01 i 7.02 amb front al carrer Mercé Rodoreda cantonada a la Avinguda
de Salou i al carrer Josep Carner, en el terme municipal de Reus ( Baix Camp ,
Tarragona)

-

2) DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES. BASES I CONDICIONANTS URBANISTICS
DEL PROJECTE:

"̂>

Les parcel-les 7.01 i 7.02 propietat de RASA , es sitúen a Tilla C empla?ada a
l'extrem sud-oest del Sector Mas Iglesias, illa limitada al nord peí carrer de Maria
Aurelia Capmany, a ponent per l'Avinguda de Salou, a llevant peí carrer Josep
Carner, i al sud peí carrer Mercé Rodoreda.

Les parcel-les son contigües i tanquen peí front sud Tilla descrita. El conjunt format
per les dos finques te forma sensiblement rectangular, amb una Margaría o fa9ana
total al carrer Mercé Rodoreda de 72,21 metres, a l'Avinguda de Salou 16,45
metres ¡ al carrer Josep Carner 14 metres, mentre que a la part central la fondária
es de 18 metres.

-
La superficie total de la finca en el seu conjunt es de 1.196,27 m2 del que
corresponen 608,95 m2 de sol a la parcel.la 7.01, i 587,32 m2 a la 7.02 .

Peí que fa ais nivells deis carrers que envolten les parcel-les, si es considera com
cota +_0 el nivell de la vorera en la cantonada que formen els carrers Mercé
Rodoreda i Josep Carner ( cota topográfica aixecament oficial 102,09 i 96,65 del
nostre aixecament) l'extrem contrari en la cantonada que formen el carrer Mercé

-
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Rodoreda amb l'Avinguda de Salou correspon la cota -1,18 ( cota topográfica
aixacament oficial 100,74 i 95,47 del nostre aixecament).

El punt extrem de la finca en el front al carrer Josep Mercader es sitúa a la cota
relativa + 0,29, i en el extrem superior, en el front a l'Avinguda de Salou a la cota
relativa -0,92.

En el front del carrer Mercé Rodoreda, coincidint amb el pas públic que porta a la
zona interior de Tilla destinada a jardí, la cota relativa de la vorera respecte del
punt + O, es-0,67

La volumetria prevista peí Pía Parcial Mas Iglesias sobre aqüestes dos parceNes
configura dos blocs d'edificació situáis damunt d'un soterrani comú, que ocupa
sense discontinuítat tota la superficie d'ambdues parceNes. Els blocs tanquen l'illa
peí seu front sud, i están separáis per un pas públic que dona accés a l'espai
interior lliure de la mateixa, destinat a jardí d'us comunitari entre tots els edificis
que l'envolten.

-
Els edificis projectats están adossats ais blocs veíns per ('esquerra i per la dreta ja
construTts, i están separáis entre si peí dit pas de 7,72 metres d'amplada que
passa peí damunt de la planta soterrani.

De la mateixa manera la part posterior d'aquesta planta soterrani es sitúa per sota
de la vorera que circumda l'espai interior. En la planta baixa de l'edifici 7.02 cal
preveure un porxo corregut al llarg del front al carrer Josep Carner, i obert al pas
públic, de 3 metres de fondária que connecta amb la resta de porxo que han deixat
els edificis ja construTts d'aquest front de l'illa.

Caldra establir dones les corresponents servituds de pas públic per damunt de la
planta soterrani, en la zona del pas d'accés al jardí interior, en la zona de la vorera
que circumda interiorment el mateix, i en el porxo paral-lel al carrer Josep
Mercader.

-
Els principáis parámetres que regulen aqüestes edificacions, segons la fitxa que
figura a la memoria del Pía Parcial son els següents:

Parcel-la 7.01 :

Ocupado máxima planta soterrani: 608,95 m2

Ocupado máxima planta baixa: 473,19 m2

Sostre edificable máxim total : 3.209,84 m2 ( Comercial: 458,55 m2; Residencial:
2.751,29 m2)

Número total d'habitatges : 24 Ud.
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Nombre total de plantes: baixa mes sis plantes

Parcel-la 7.02 :

Ocupado máxima planta soterrani: 587,32 m2

Ocupació máxima planta baixa: 456,73 m2 ( menys porxo de 3 metres de fondária
paral-lel al carrer Josep Carner)

Sostre edificable máxim total : 3.098,19 m2 ( Comercial: 442,60 m2; Residencial:
2.655,59 m2)

-
Número total d'habitatges : 22 Ud.

Nombre total de plantes: baixa mes sis plantes

-
El conjunt de l'actuació en les dos parcel-les indicades, segons el planejament
aprovat permet les següents superficies i nombre d'habitatges:

Planta soterrani conjunta: 1.196,27 m2
Planta Baixa : 929,92 m2 deis que 42 m2 corresponent al porxo d'us públic
Sostre total edificable : 6.308,03 m2
Sostre total comercial : 901,15 m2
Sostre total residencial: 5.406,88 m2
Nombre máxim d'habitatges : 46 unitats

>•
~

Els edificis projectats queden situats dins del gálib obligatori, que defineixen els
plánols d'ordenació de Tilla.

Peí que fa a les dos plantes soterrani que es projecten, la superficie ocupable es
una figura quasi rectangular de 72,71 metres de llargária, en el front sud, mida des
del carrer Josep Carner a l'Avinguda de Salou, per 16,45 metres de facana peí
front esquerra a la dita Avinguda, 14 metres en el front dret corresponent a la
facana al carrer Josep Carner, i 18 metres de fons en la part central que dona a
l'espai interior d'illa.

Des de planta baixa fins a la planta sisena, el bloc 7.01 situat a l'esquerra mirant la
finca des de el carrer Mercé Rodoreda, es configura en forma de "L" amb una
facana d'orientació a ponent a l'Avinguda de Salou de 16,45 metres, una facana
orientada al sud al carrer Mercé Rodoreda de 31,57 metres, una fa9ana que mira
al pati interior de Tilla, orientado nord de 17,32 metres i una facana que mira al
pas públic que condueix cap Tespai interior d'illa de 14 metres. La mitgera de
contacte amb Tedifici construit a la parcel.la confontant es de 14 metres.
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Peí que fa al bloc 7.02, situat a la dreta de l'anterior, es configura des de la planta
baixa fins a la planta sisena, quasi com un rectangle regular de 32,92 metres de
facana orientada al sud al carrer Mercé Rodoreda, una fagana de 14 metres
orientada a llevant al carrer Josep Carner, una facana orientada a nord mirant a
l'espai interior de Tilla de 22,30 metres, deis quals 4 metres mirant damunt de
l'espai interior sense edificar de la parcel-la 7.03 confrontant, i 14 metres de facana
que mira al pas d'accés a l'espai interior de Tilla. La mitgera de contacte amb
Tedifici construit a la parcel.la confontant es de 14 metres

-
La normativa urbanística aplicable, es la que preveuen les Normes especifiques
del dit Pía Parcial de Mas Iglesias, i amb carácter general les del Pía General
d'Ordenació del municipi.

•-
-

3) JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS CONDICIONANTS URBANISTICS:

-
U edificis que es projecten s'ajusten ais requeriments urbanístics assenyalats i en
particular cal examinar els següents aspectes principáis deis mateixos :

Aleada reguladora i nombre de plantes: •

EDIFICI7.01:

Peí que fa a Tedifici 7.01 de Tesquerra, el nombre de plantes projectades s'ajusta
al máxim permés de planta baixa i sis pisos. Peí que fa a Talcada total de Tedifici
mesurada en el punt de vorera corresponent al centre de la fa?ana al carrer
principal Mercé Rodoreda, es de 21,77 metres. L'algada reguladora máxima
establecía a Tarticle 189 de les N.N.U.U. del PGO pels edificis de planta baixa i sis
pisos, es de 22 metres

L'altura mínima de la cara inferior deis sostre de la planta baixa, térra del primer
pis, respecte a qualsevol punt de la vorera deis carrers Mercé Rodoreda i
Avinguda Salou i també de la vorera que envolta Tespai interior d'illa enjardinat,
es superior a 4 metres, de manera que es possible projectar cossos sortints en
totes les fapanes respectant aquesta mida mínima.

•
L'alcada de Tedifici indicada de 21,77 metres, resulta del següent cálcul:

Planta baixa : 4,00 metres
Gruíx forjat sostre planta baixa : 0,38 metres (*)
Aleada de 6 pisos : 17.28 metres (**)
Total: 21,77 metres

(*) Gruix forjat 0,30 m. i gruix paviments i la seva base 0,08 m
(**) (2,50 + 0,38 ) x 6 = 17,28 metres
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L'edifici peí que fa a 1'alcada queda perfectament integral amb l'edifici ja construít a
la finca confrontant peí front a l'Avinguda de Salou, cobrint la major part de la seva
paret mitgera avui descoberta, puix que Tacada del edifici construít es
lleugerament superior al que projectem, al teñir el mateix nombre de plantes pero
la seva aleada es refereix a una cota de nivell superior al punt d'aplicació del
nostre edifici, al presentar la cacada i la vorera de l'Avinguda de Salou, un
pendent ascendent respecte de la cantonada amb el carrer Mercé Rodoreda.

EDIFICI 7.02

Peí que fa a l'edifici 7.02 situat a la dreta, el nombre de plantes projectades
s'ajusta al máxim permés de planta baixa i sis pisos. Peí que fa a Tacada total de
l'edifici mesurada en el punt de la vorera corresponent al centre de la facana al
carrer principal Mercé Rodoreda, es de 22,96 metres, lleugerament superior a
l'alcada reguladora máxima establerta a l'article 189 de les N.N.U.U. del PGO pels
edificis de planta baixa i sis pisos, que es de 22 metres. Aquests increment está
justificat peí fet de que cal mantenir de forma obligatoria 1'alcada mínima de 5
metres en el porxo del carrer Josep Carner, en l'extrem del mateix en la cantonada
amb el carrer Mercé Rodoreda, mesura fitxada en el planejament de forma
obligatoria per tal de garantir l'horitzontalitat i uniformitat compositiva del sostre del
dit porxo al llarg de tot el front de l'illa

.

L'altura mínima de la cara inferior deis sostre de la planta baixa, térra del primer
pis, respecte a la vorera del carrer Mercé Rodoreda en el punt mes desfavorable
es de 5 metres, superior ais 4 metres mínims, el que permet projectar cossos
sortints en totes les facanes exteriors de l'edifici , fins i tot a la vorera del pati
interior d'illa.

L'alcada de l'edifici indicada de 22,96 , resulta del següent cálcul:

Planta baixa : 5,30 metres (*)
Gruix forjat i paviment sostre p. baixa : 0,38 metres
Aleada de 6 pisos : 17.28 metres (**)
Total : 22,66 metres

>
(*) 5,00 + 0,30 desnivel! de la vorera entre la cantonada i el centre de la facana
(**) (2,50 + 0,38 ) x 6 = 17,28 metres

Planta Baixa :

La planta baixa en els dos edificis té el paviment dins la franja delimitada per dues
línies paral-leles situades a + 0,60 i a - 0,60 metres de la vorera en els punts de
máxima i mínima cota.

10
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La planta baixa de l'edifici 7.01 es projecte en dos nivells interiors, escalonáis de
manera que s'ajustin el mes possible ais nivells de les voreres deis dos carrers
que l'envolten, i del pas que dona accés al jardí interior. La mateixa solució i criteri
s'ha seguit en la planta baixa de l'edifici 7.02, per tal d'ajustar-se el mes possible
ais nivells de les voreres del carrer Mercé Rodoreda, del paviment del porxo del
carrer Josep Caner, i del pas que va cap al jardí interior.

Aquesta previsió permet resoldre sense desnivells els accessos principáis ais
vestíbuls deis dos edificis situats en el front al carrer Mercé Rodoreda, i mantenir
prácticament horitzontal el paviment del pas que porta cap l'interior del jardí
interior de Tilla.

-
Alparies útils mínimes:

-
Tot seguint les prescripcions de la normativa aplicable Talcada interior útil de les
diferents plantes destinades a habitatge, es de 2,50 metres. El gruix deis forjats
inclós el paviment será de 0,38 m. ( 30 cm de forjat i 8 cm de paviments) de
manera que de paviment a paviment, la distancia será de 2,88. Aquest desnivel!
condiciona la composició i nombre de graons de les escales, puix que 1'alcada
máxima admesa per la normativa d'habitabilitat aplicable es de 18 cm, amb una
estesa mínima de 28 cm.

Planta soterraní:

Es projecten dos plantes soterrani, amb una ocupado total de 1.188,15 m2

cadascuna, que no supera la máxima prevista en el Pía Especial de 1.196,27 m2.

La diferencia en menys de la superficie be donada per les diferencies entre alió
calculat a nivell teóric en el planejament i la realitat geométrica que resulta de
l'aixecament topográfic realitzat un cop construíts tots els edificis de Tilla excepte
els que ara projectem.

-
Les dos plantes soterrani es destinen aparcament i a trasters amb capacitat per 87
vehicles, nombre superior al que resulta de Taplicació deis móduls de Tarticle 93
de les Ordenances d'Us d'Aparcament de TAjuntament de Reus, segons la
següentjustificació :

>• Reserva per habitatges: 1,5 places per cada habitatge de superficie construida
entre 90 i 150 m2 : 46 habitatges x 1,5 = 69 places

>• Reserva de places necessaries per locáis i despatxos (*):
847,11 m2/60 = 14,11= 15 places

OJUSTIFICACIÓ
Reserva per locáis comerciáis: 1 placa cada 60 m2 de superficie construida o
fracció:

—
U
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Superficie construida locáis :
Bloc 7.01 : Local 1 = 149,44 m2

Local 2 = 151,30 m2
Bloc 7.02 : Local 1 = 197,32 m2

Local 2 = 137,74 m2
Total: 635,80 m2

Reserva pels despatxos: 1 plaga cada 60 m2 de superficie construida o fracció:

Despatx 1 = 105,26 m2
Despatx2 = 106,05 m2
Total: 211,31m2

~
Total superficie construida destinada a locáis i despatxos = 847,11 m2
847,11 m2/60= 14,11 = 15 places

>• Nombre total de places necessáries : 69 + 15 = 84 places < 87 places

Les places son totes de 2,20 metres d'amplada per 4,50 metres de fondária,
excepte una de les places situada en el primer soterrani al costat del nucli de
comunicació vertical corresponent al bloc 7.02 a on s'ubica l'habitatge adaptat per
a persones amb disminució per mobilitat reduída, a on es disposa d'un espai de
maniobra addicional en un deis costáis que permet dibuixar un cercle de 1,50
metres de diámetre, tot respectant les disposicions previstes en el Decret 135/95,
Annex 1, apartat 1.2.7.

—

El sostre del primer soterrani no sobresurt prácticament respecte del nivell de les
voreres deis carrers que envolten l'edifici. L'accés al local d'aparcament es realitza
mitjangant una rampa que arranca des de l'extrem superior esquerra de la finca
sota l'edifici 7.01, en el front a l'Avinguda Salou. L'amplada de la rampa será de
5,00 metres en tot el seu recorregut per tal de complir el que exigeix l'article 98, g
del Capítol Sisé de les Ordenances de l'ús d'aparcament aplicables a Reus.

El pendent de la rampa es del 5% en els primers 4,50 metres, i el tram principal
recte te el 20%. Al final de la rampa s'arriba al nivell del primer soterrani, existint
un ampli espai per maniobrar, amb radi de gir de 6 metres, que permet accedir al
carril central de circulado del primer soterrani situat en el centre de la planta al
llarg de tota la seva longitud, i que dona accés a les places situades en batería
respecte del mateix.

El gir per tal de continuar cap el segon soterrani pot obligar en algún cas a realitzar
una maniobra deis vehicles cap enrera, de manera que s'ha prevíst un ampli espai
de maniobra de mes de 12 metres de fondária en aquest punt.

12
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El carril central de circulado del primer soterrani te una ampiada de 5 metres en la
part central, mentre que hi una zona a l'extrem dret de 4,50 metres degut a la
reducció en l'amplada de la finca en aquest punt, i peí contrari a la zona esquerra,
que porta cap a la segona rampa d'accés al segon soterrani, l'amplada es de 6,30
metres, el que permet el gir deis vehicles per agafar-la en sentit descendent o
ascendent. Els cinc primers metres d'aquesta segona rampa son prácticament
plans per tal de facilitar el gir i la transició entre el pía i el pendent

La segona rampa te un pendent máxim del 20%, es sitúa sota la primera i te un
tracat prácticament paral-lel, mantenint l'amplada de 5 metres en tot el seu tra?at
puix que el nombre de vehicles que han de circular per la mateixa, es superior a
30 , segons estableix l'article 98.g de l'Ordenanca d'us d'aparcament de Reus .

La distribució de vehicles en la segona planta soterrani es idéntic al de la primera
amb petites variacions conseqüéncia del la configurado de la mateixa, el que
permet ampliar la superficie destinada a trasters.

Sostre edificable máxim:

El sostre máxim sobre rasant del carrer, que estableix el Pía Parial, en el quadre d'
edificabilitats per I' unitat constructiva 7.01 i 7.02, es en conjunt de 6.308,03 m2

Les dimensions projectades de l'edifici per damunt del terreny, permeten respectar
el gálib máxim i no superar el sostre máxim total establert, segons la següent
justificado:

Superficies Constríñeles tancades:

Planta i edifici
Soterrani comú 7.01 i 7.02
Sostre total sota rasant

Planta baixa 7.01
Planta baixa 7.02
Plantes pis tipus 1a a 6a : 7.01
Plantes pis tipus 1a a 6a : 7.02
Sostre total sobre rasant

Segons el Pía Parcial
1.196,27 m2 (ocupado máxima)

473,19 m2 (superfic. máxima )
456,73 m2 (superfic. máxima )

6.308,03 m2 ( sostre máxim)

Segons el projecte
1.188,15m2x 2 soterranis

2.376,30 m2

473,19 m2
455,51 - 42,06 (*)= 434,48 m2
4 5 2 x 6 = 2.712 m2
441,86m2x6= 2.651,16 m2

6.249,80 m2

(*) Porxo : 14,02 x 3 = 42,06 m2

Nombre máxim d'habitatqes:

El nombre máxim total d'habitatges projectats es de 46 unitats ( 24 a l'edifici 7.01 i
22 a l'edifici 7.02) tot respectant el máxim nombre permés peí Pía Parcial modificat
a les dos parcel-les.
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Cossos sortints:

No es projecten cossos tancats , pero si de tipus obert en forma de balcons
correguts en els fronts deis edificis que miren ais carrers exteriors ( Mercé
Rodoreda, Avinguda Salou i Josep Carner) i en el front que mira al pati interior
d'illa. No es projecten en els fronts que donen al passatge d'amplada inferior a 10
metres. Els sortint máxim es d'1 metre inferior a la mida máxima permesa en
funció de l'amplada deis carrers.

Elements sobresortint del pía de coberta:

Damunt de la coberta a nivell del sostre de la planta sisena, es projecten la
coberta ventilada, les caixes de les escales i els bucs deis ascensors amb les
dimensions mínimes per tal complir amb la reglamentado sectorial corresponent.

En aqüestes cobertes es disposaran a mes a mes els captadors d'energia solar
d'aigua sanitaria i els equips d'aire condicionat deis habitatges, axis com les
antenes de televisió i F.M.

4) DESCRIPCIÓ ARQUITECTÓNICA DE LA PROPOSTA:

r

'

~

^

Les disposicions i regulacions normatives que s'han transcrit, les disposicions
relatives ais habitatges protegits, mes les premisses i criteris básics del promotor
peí que fa a les característiques deis habitatges a construir, determinen la solució
que es proposa.

-
La configurado de la planta i les facanes disponibles permet resoldre la
comunicado vertical de cada edifici , mitjancant un sol nucli d'escala degudament
compartimentada amb dotació d'ascensor.

-
En el bloc 7.01 al projectar-se 24 habitatges i teñir el recorregut d'accés sis pisos,
es projecten dos ascensors amb dimensions de les cabines " practicables" per sis
persones, mentre que en bloc 7.02, encara que el recorregut es de sis pisos, el
nombre d'habitatges no supera el máxim previst de 24, de manera que es projecta
un sol ascensor, quina cabina tindrá capacitat per 8 persones i 630 Kg es a dir
"adaptat" puix que en aquest edifici es projecta l'habitatge adaptat. Les escales
teñen en cada planta una finestra d'un metre quadrat al pati de ventilació interior
mixt obert a l'espai interior de Tilla, i la finestra de l'últim tram d'escala tindrá
ventilació permanent, amb una superficie d'un metre quadrat.

Un cop situáis els nuclis de comunicado vertical aproximadament en els eixos de
simetría de la planta en ambdós edificis, queden definits quatre sectors de
superficies molt similars, per tal d'ubicar quatre entitats per nivell, de manera que
els habitatges s'organitzen de forma prácticament simétrica i ordenada respecte
deis nuclis de comunicacions.

~
-
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Per tal de donar ventilado i ¡Numinació a les caixes d'escala i obtindré un
perímetre de ventilado exterior mes gran pels habitatges situáis ais costat de les
mitgeres de la finca en contacte amb els edificis veíns, es projecten sengles patis
mixtes o retranqueix de la fa9ana posterior, en els punts de contacte de la mateixa
amb les edificacions veínes. En el cas del bloc 7.02, el pati mixt s'obra damunt de
la part posterior sense edificar de la finca veína, espai que forma part de la vorera
perímetral del jardí comú del pati interior de Tilla. Es respectant tant en aquest cas
com en el pati del bloc 7.01, les distancies mínimes entre les obertures i els límits
de les finques per no crear servituds. Respecte de les mides i condicions d'aquest
patis oberts a l'espai interior, s'analitzen a l'apartat corresponent.

En el bloc 7.01 en cada planta tipus de la primera a la sisena es projecten quatre
habitatges, dos queden orientats fonamentalment al sud en la facana que dona a
Mercé Rodoreda, mentre que els altres dos , el de l'esquerra s'orienta a ponent a
la fapana de l'edifici a l'Avinguda Salou, i el de la dreta s'orienta a llevant i al nord
mirant cap l'espai de jardí de l'interior de Tilla.

—
^
~
-
-

En el bloc 7.02, en la planta primera es projecten només dos habitatges, destinant-
se les altres dos entitats a despatxos, mentre que en les restants plantes, de la
segona a la sisena, es projecten quatre habitatges per nivell. En la planta segona
es projecta l'habitatge adaptat. Les orientacions i disposició resultant deis
habitatges segueix els mateixos criteris que en el cas de Tanterior bloc.

~

Peí que fa a Torganització deis habitatges s'ha procurat mantenir en la distribució
interior de les peces, una zonificació separada, dia - nit, i una relació de proximitat
entre sales i les cuines. El nombre de dormitoris previstos es de quatre en la
majoria deis habitatges, excepte peí que fa ais de les portes quartes del bloc 7.02
a on es preveuen només tres dormitoris, i el mateix nombre en el pis adaptat.
Si mes no, en la majoria els habitatges de quatre dormitoris es por reduir el
nombre a tres, afegint la quarta habítació a la sala, i ampliant la superficie de la
tercera, previsió adoptada per tal de donar la deguda flexibilitat ais usuaris i
Tadaptació a les seves necessitats concretes.

^
Del total de 46 habitatges, 6 de Tedifici 7.02 teñen tres dormitoris i els 45 restants
teñen quatre dormitoris amb la possibilitat de flexibilitat abans esmentada.

-
En tots els casos es manté el criteri de dos cambres sanitáries en cada habitatge,
una d'elles Hígada exclusivament al dormitori principal, la primera amb banyera la
segona amb dutxa, i una pe9a interior destinada a safareig, ¡ a cambra de
maquines ( termo-acumulador- intercamviador d'aigua calenta sanitaria solar, i el
"fancoil" de Taire condicionat)— —— ™^™«i™-™•«•̂ ••••••••«t

El programa concret de cada habitatge i la superficie útil, queda palesa en els
quadres incorporáis ais plánols i a Tannex corresponent, separant la superficie útil
interior tancada, de la deis espais exteriors, i la superficie total vendible ais efectes
de la seva qualificació com habitatges protegits.

-
-
•>
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L'accés per les persones en els dos edificis es realitza peí front al carrer Mercé
Rodoreda, a on es projecten sengles vestíbuls amb les cambres de comptadors
centralitzats d'electricitat, armaris per comptadors d'aigua, armad peí RIT de
telecomunicacions, i un ampli espai de reserva per escombraries per tal de
preveure el sistema de recollida porta a porta en el futur, dissenyat i calculat
segons el que s'explica a l'annex corresponent de justificado del compliment del
DB HS Salubritat del Codi Técnic de ('Edificado.

5) JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS ASPECTES PRINCIPALS DE LA
NORMATIVA RELATIVA A HABITABILITAT OBJECTIVA EXIGIDA DE FORMA
GENERAL ALS HABITATGES DE NOVA EDIFICACIÓ:

D'acord amb la normativa de la Generalitat en aquesta materia, Decret 259/2003
de 21 d'octubre, els habitatges, compleixen les disposicions obligatóries.

ARTICLE1:

Tots els habitatges teñen el nivell d'habitabilitat objectiva deis habitatges de nova
edificado definit a l'apartat 2 del annex 1 del Decret.

PUNT 2.2.4. ASCENSORS:

En el bloc 7.01 al projectar-se 24 habitatges i teñir el recorregut d'accés sis pisos
es projecten dos ascensors de mides de cabina "practicable" , mentre que en bloc
7.02, encara que el recorregut d'accés es de sis pisos, el nombre d'habitatges no
supera el máxim previst de 24, manera que es projecta un sol ascensor, de cabina
amb mides "adaptades", puix que en aquest edifici es projecta l'habitatge adaptat.
Les portes de totes elles son automátiques i corredisses, amb una ampiada de pas
de 80cm.

PUNT 2.2. ESPAIS D'ACCÉS:

En cada vestíbul i escala es disposará una instal-lació de porter electrónic, i una
ínstal-lació d'il-luminació artificial, i d'emergéncia.

Les escales generáis d' accés, de tipus " compartiemntat" , teñen un metre d'
ampiaría, amb graons d'altura 18 cm i línia de pas de 28 cm, amb baranes no
escalables de 95 cm, i permeten el pas d'un rectangle que en posició horitzontal
mesuri 1,90x0,50. Els replans d'accés ais habitatges teñen mes de 1,20 metres, i
els passos en el vestíbul de planta baixa teñen amplades superiors a dita
dímensió. Les portes de sortida al carrer des deis vestíbuls obren cap enfora i
teñen 1 metre d'amplada en funció del que preveu el DB HS Salubritat del CTE.
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PUNT 2.2.8. VENTILACIÓ DELS ESPAIS D'ACCES:

La superficie de la portes deis vestíbuls teñen mes d'1 m2, i la caixa d'escala
disposa d'obertures de ventilado en cada nivell i a la part superior de forma
permanent, de superficie 1 m2.

/—•

-
PUNT 2.4.3. PERÍMETRE DE PACANA:

-
En tot els habitatges, es compleix que la superficie útil dividida per vuit es inferior
al perímetre de facana, i superior en tot cas a 4 metres:

90 m2 / 8 = 11,25 metres de perímetre de fa?ana.

En els habitatges que donen a dos facanes exteriors, ja es veu a simple vista que
el perímetre es superior, aixis per exemple els pisos portes primeres, segones i
terceres en els dos blocs teñen en el pitjor deis cassos un perímetre de facana
superior ais 22 metres.

En el cas deis pisos portes quartes del bloc 7.01 que donen al passatge i a la
facana al pati d'illa el perímetre es de 7 metres en la facana al passatge i 15,58
metres al pati, en total 22,58 m. En el cas de les portes primeres que donen a la
facana a l'Avinguda Salou, i al pati mixt obert a l'espai interior de Tilla, la longitud
es de 9 metres a la fagana exterior, i el máxim poligon regular inscribible en el pati
es un rectangle de 3,05 x 4,42, quin perímetre es de 15 metres, en total 24 metres.

-

Peí que fa a les portes quartes del bolc 7.02, el perímetre de la facana al carrer
Josep Carner es de 8 metres, i el máxim poligon regular inscribible en el pati mixt
es un rectangle de 2 x 3,59 quin perímetre es de 11,18 metres, en total dones
teñen un perímetre de facana de 19,18 metres també superior ais 11,25 metres
mínims requerits.

-

PUNT 2.4.4: AMPIADA I MIDES DELS PATIS MIXTES :
-—•

Segons el que prescriu l'article 3.2. apartat 1, sobre condicions particulars que
han de complir les obertures obligatories d'admissió de les habitacions i cuines
que s'obren a ('exterior en el Document Basic HS Salubritat del CodiTécnic de
l'Edificació, en el cas d'obertures que donen a "retranqueigs" de la facana posterior
al pati d'illa, com es el cas, les obertures d'aquestes peces deis habiatges portes
primeres del bloc 7.01 i de les portes quartes del bloc 7.02, l'amlada del
retranqueig ha de teñir una mesura mínima igual o superior a la profunditat del
retranqueig. En el cas del bloc 7.01, la fondária del retranqueig es de 3 metres i
('ampiada de 3,20; en el cas del bloc 7.02, la fondária del retranqueig en el punt
máxim es de 2,42 i l'amplada de 3,08 metres.

—
-
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En ambdos casos l'amplada mínima o separado entre els paraments oposats es
igual o superior ais tres metres, segons exigeix la normativa urbanística aplicable a
Reus, pels patis mixtes, i també a la fondária del retanqueig segons estableix el
Codi Técnic.

PUNT 2.4.6: PRESA INFERIOR D'AIRE EN ELS PATIS MIXTES

No cal presa inferior d'aire en els patis mixt al tractar-se de retranqueaos de fa?ana
totalmente oberts per una cara a l'espai exterior

PUNT 2.5.2: VISIÓ DE LES OBERTURES OBLIGATQRIES EN LES PECES
PRINCIPÁIS

Totes les peces principáis ( sales i habitacions) deis habitatges teñen obertures en
les facanes exteriors deis edificis. En el cas de dos habitacions del habitatges
portes primeres del bolc 7.01, i dos habitacions de les portes quartes del bloc 7.02,
que donen a l'exterior a través deis retranqueigjos o patis mixt oberts a la fagana
posterior al pati d'illa, degut a les seves dimensions abans analitzades, es pot
veure sempre desde qualsevol punt de l'obertura obligatoria deis dormitoris un
segment horitzontal de tres metres situat a tres metres de distancia de la finestra
dins d'un angle de 90°, la bisectriu del qual siguí perpendicular a la mateixa.

PUNT 2.5.3: NOMBRE MAXIM DE PECES:

El nombre máxim de peces de 6 o mes metres quadrats en les quals es divideixen
els habitatges, es inferior al nombre que resulta de dividir per 10 la superficie útil
de I' habitatge mesurada en metres quadrats:

90 m2/10 = 9 peces

Nombre de peces ais habitatges de quatre dormitoris: sala+ cuina+quatre
dormitoris = 6 peces < 9

Nombre de peces ais habitatges de tres dormitoris: sala+ cuina+tres dormitoris = 5
peces < 9

PUNT 2.5.6: SUPERFICIE DE LES SALES:

Tal com es pot comprovar en el quadre de superficies, la de la sala, es superior al
mínim requerit:
Habitatges de 3 dormitoris : 22,38 m2 > 16 m2
Habitatges de 4 dormitoris : 21,32 m2 > 18 m2



A'ÍLLAMENTTÉRMIC. ACUSTIC I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:

En els annexos corresponents, es justifica el compliment de les Normatives
d'obligat compliment en les matéries respectives.

NOMBRE D'HABITATGES ADAPTÁIS:

Segons el que preveu l'article 29 del Decret 135/1995, es reserva el 3% del
nombre total d'habitatges de la promoció ( 46 x 3% = 1 habitatge) , per persones
amb disminució per mobilitat reduída. L'habitatge resulta "Adaptat" conforme a la
dita legislado.

-

GARATGE:

SUPERFICIE:
Peí que fa la superficie útil en planta del local d'aparcament, descontant tots els
elements constructius, pilars, escales d'evacuacíó, vestíbuls d'independéncia
passadissos , rampes etc, etc., es de 990,66 m2 en el primer soterrani i de 977,36
m2 en el segon, en total 1.967,42 m2

El núm. total de places es de 87, de les que es vinculen ais habitatges 46, quedant
les restant lliures.

"

La superficie útil del local per pla?a es de 1.967,42 / 87 = 22,61 m2/plaga,
superior al mimin que resulta de multiplicar el nombre de places per 14 m2 (87X14
= 1.218 m2), i inferior al máxim que resulta de multiplicar el mateix nombre de
places per 30 m2 ( 87 x 30 = 2.610 m2)

-
DIMENSIONS DE LES PLACES:

-
Totes les places teñen una dimensió de 2,20x4,50

ACCESOS:
-

La porta d' accés i les rampes teñen una ampiada de 5 metres.
X-s

L'amplada del passadís d'accés i de circulació en els punts a on serveix d'accés
directament a un estacionament en batería, té una l'amplada mínima en el cas
mes desfavorable ( zona situada a la dreta sota l'edifici 7.02 ) de 4,50 metres,
mentre que en la resta aquesta dimensió es de 5 metres.

A l'inici de la zona dreta a on l'amplada del passadis es de 4,50 metres, s'ha
projectat una zona de maniobra d'amplada superior a 6 metres per tal de que els
vehicles de les places indicades puguin donar completament la volta en el sentit
de la marxa.

^
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Les places 30 ¡ 31 situades al costat del mur de contenció corresponent a la
facana del carrer Josep Carner, l'amplada de la boca d'accés a les mateixes es de
2,70 i 2,91 metres respectivament, el que facilita la maniobra d'entrada i sortida.

r+

VENTILACIÓ:
-

La ventilado del garatge será de tipus toreada mitjancant condueles d'impulsió i
d'extracció, quin detall, tracat i caracteristiques s'indiquen de forma somera en el
projecte arquitectónic, i en detall en el projecte d'activitat.

-
-

6) QUADRE DE SUPERFICIES CONSTRUIDES:

Les superficies construídes de I' edifici, mesurades d'acord amb els criteris
habituáis , es a dir, 100% de la superficie tancada i el 50% de la superficie de
balcons i porxos oberts, es la següent:

Planta Soterrani -1 1.188,15 m2
Planta Soterrani -2 1.188,15 m2
Planta Baixa Bloc 7.01 473,19 m2
Planta Baixa Bloc 7.02 413,45 m2 + (42,06 x 0,5) = 434,48 m2
Plantes tipus Bloc 7.01 : ( ( 452 + ( 29,96 x 0,5 ) ) x 6 = 2.801,88 m2
Planta tipus Bloc 7.02 : (( 441,86 + ( 25,99x 0,5)) x 6 = 2.729,13 m2
Planta Coberta Bloc 7.01: 13,63 m2
Planta Coberta Bloc 7.02 : 13,63 m2

Total sota rasant 2.376,30 m2
Total damunt rasant 6.465.94 m2
TOTAL 8.842,24 m2

-
•-—

7) JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOSTENIBILITAT:

-
D'acord amb el Decret 21/2006 de 14 de febrer sobre adopció de criteris
ambientáis i d'ecoeficiéncia en els edificis, a l'Annex núm. 3 es justifica el
compliment deis diferents requisits, amb indicado de tota la informado técnica,
que caldrá en el seu moment incloure en el Llibre de l'Edifici.

^^
-

-
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8) JUSTIFICACIÓ DEL CRITERIS D'ACCESSIBILITAT I MOBILITAT INTERIOR

El projecte compleix el previst al Decret 135/1991 de 25 de marc, articles 27 29,
annex 1 ( punts 1.2.7), annex 2 ( punts 2.2, 2.3 i 2.4), tal com es justifica en la fitxa
del Annex 8 d'aquesta memoria.

Al mateix temps per tal d'obtindre la subvenció previsa a l'article 15 del Decret
454/2004 de 14 de desembre, de desplegament del Pía per al dret a l'habitatge
2004-2007, tots els habitatges de l'edifici diposan de :

• Un itinerari "practicable" que uneix la via pública amb l'entrada a cada habitatge
realitzat d'acord amb l'apartat 2.3 del Decret 135/1995, i "adaptat" peí que fa al
bloc 7.02 a on hi ha l'habitatge "adaptat"

A mes a mes compleixen els següents criteris de mobiltat interior:

• En el rebedor, sala, cuina ,un dormitori i un bany, hi ha un espai lliure no
escombrat per l'obertura de les portes, en el qual es pot inscriure un cercle d'1,20
metres de diámetre.

• Les portes d'aquest espais teñen una ampiada de pas de 80 cm.

Els passadissos que els uneixen entre si aqüestes peces, teñen una ampiada
s~-

mínima d'un metre. En el cas d'existir estretaments puntuáis per causa de pilars
estructuráis, el pas mínim lliure es de 80 cm.

-
-

9) PRESSUPOST DE REFERENCIA:
-
-

El pressupost de referencia de les obres, calculat d'acord amb els costos de
construcció actuáis d'aquest tipus d'edificis de protecció oficial, es el següent:

-
Cost unitari planta soterrani, baixa i cobertes: 465,025 €/m2

-
Cost unitari plantes pis 1a a 6a: 651,03€/m2

o
Pressupost plantes:

Soterranis: 2.376,30 x 465,025 €/m2 = 1.105.038,90 e
Baixes : 907,57 m2 x 465,025 €/m2 = 422.089,24 €
Cobertes: 26,26 m2 x 465,025 €/m2 = 12.676,58 €
Pressupost plantes pis : (2.801,88 m2 + 2.729,13 m2 ) x 651,03 €/m2 = 5.531,01
m2 x 651,03 €/m2 = 3.600.867,44 €

-
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El pressupost de referencia es de 5.140.672,16 €

Cinc milions, cent quaranta mil, sis-cents setanta dos amb setze céntims
d'Euro

-
10) CONDICIONS DE MODIFICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE

-
-

Els arquitectes que sota signen, es reserven el dret a introduir en el projecte les
modificacions que siguin necessáries com a consequéncia deis trámits
corresponents tant del permis municipal d'obres com en el de la qualificació
provisional d'habitatges de protecció oficial.

En el cas de que finalment existeixin contradiccions o discrepáncies entre el que
es preveu en aquest projecte i alió que es realitzi a l'obra o consti en la
documentació que la propietat Iliuri ais adquirents en la formalització deis actes de
venda, prevaldrá alió que es digui en aquest darrers documents, per damunt de les
especificacions del projecte básic, i del d'execució i per tant el contingut escrit o
dibuixat d'aquests documents, no es podrá utilitzar per tal de fonamentar
reclamacions contra la promotora o els técnics en aquest aspecte. Les
modficacíons que es produeixin respecte del previst en aquest projecte executiu, i
al llarg de l'obra fins a la seva finalització total, es recollirant en el Projecte d'Estat
Final que s'incoporará a la documentació del Llibre de l'Edifici

-
-

Barcelona. 26 de novembre de 2008

Signat:
Toni Pinyol Cort
Santiago Miravitlles i Torras/ arquitecte
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ANNEX 1

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS DELS HABITATGES

SUPERFICIES ÚTILS DEL HABITATGES TIFUS

BLOC 7.1 BLOC 7.2

portes— »

peces i
Rebedor
Guiña
Sala
Passadís
Dor4
Dor3
Dor2
DoM
PI¡_
UlS

B1
B2
Safareig
Total
interior
Balcons
50%
Total
vendible

1

m2

3,45

9,90

21,40

3,60

7,50

10,50

7,20

13,10
4 n^

4,18
3,50

1,62

90

3,30

90

2

m2

2,41

10,74

23,44

5,36

7,58

7,59

9,18

11,35
0 O-1¿,¿ 1

4,24

3,28

2,62

90

3,74

90

3

m2

2,80

10,50

21,70

6,20

7,58

7,58

9,40

11,60
1 RD

4,14

3,90

2,80

90

4,37

90

4

m2

2,94

10,52

21,32

6,30

7,58

7,40

9,39

11,60
1 onI ,OU

4,29

3,93

2,90

90

3,56

90

1

m2

3,50

9,10

22,30

6,30

7,50

7,70

9,50

11,20
9 m

4,10
4,10

2,60

90

2,18

90

2

m2

2,28

9,00

22,85

6,37

7,75

7,75

9,45

11,40
9 9/1¿.,¿."1

4,20

4,02

2,69

90

3,26

90

3

m2

2,17

9,61

22,38

6,88

7,68

8,00

10,27

12,91

4,46

3,37

2,27

90

3,26

90

4

m2

5,38

8,25

25,50

3,97

8,03

10,36

12,07
C OQ

4,91

3,46

2,18

90

4,28

90

2°-1a
Minus.
m2

3,53

9,20

21,40

7,10

8,00

8,28

18,45

7,20

4,15

2,69

90

2,18

90
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Codi Técnic de i'Edificació

CTE Normativa Técnica
DOCUMENTS D'AJUDA

CTE Normativa técnica
Normativa técnica general aplicable ais projectes d'edificació d'acord al CTE

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de
obras de edificación", estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observanca de les normas de la presidencia del gobierno i les del
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

Es per aixó convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci al'lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el
projecte s'han observat ¡es normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions técniques particulars s'inclourá una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcará que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

A l'entrada en vigor del Codi Técnic de l'Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a les
noves exigéncies básiques s'han d'aplicar els documents básics, DB, que composen la part II del CTE.

Degut a l'ampli abast del CTE, aquest es referencia tant en l'ámbit general com en cada tema indicant el document
básic o la secció del mateix que li siguí d'aplicació

A mes, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s'incorporin amb carácter permanent ais
edificis, en fundó de l'ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de
construcció, transposada peí RD 1630/1992, de desembre, modificat peí RD 1329/1995.
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com es el cas del CTE, fan referencia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que
en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de cumplimentar en el projecte.

Ley de Ordenación de la Edificación.

Ley 38/1999 (BOE: 06/ll/99),modificac¡ó: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generáis de l'estat per a
l'any 2003. art. 105

Codi Técnic de l'Edificació

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions
d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71)mod¡ficat peí RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de dirección de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
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BASIC DE RJNCIONA1JTAT

Funcionalitat

Normativa en funció de l'ús: Habitatge

Acreditado de determináis requisits préviament a l'inici de la construcció d'habitatges

D 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)

Llibre de l'edifici

D 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el (libre de l'edifici deis habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de
conservado deis edificis d'habitatges

D 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits mínims d' habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cédula d'habitabilltat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d'errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibílitat

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectóniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accesslbilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Condiclons basiques d'accessibilitat i no discriminado de les persones amb discapacitat per a l'accés y
utilització deis espais pública urbanitzats i edificacions

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de I111/5/2007)

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 "Codi Técnic de l'Edificatió" BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificado Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificado de l'ámbit d'aplicació del RD Ley 1/98 en la modificado de la Ley de Ordenación de la
Edificación

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
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Seguretat estructural

CTE DB SE Seguretat Estructural

SE 1 DB SE 1 Resistencia i estabilitat

SE 2 DB SE 2 Aptitud al serve!

RD 314/2006 "Codi Técnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Seguretat en cas d'incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Condiclonants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementarís a l'NBE-CPI-91

D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d'utilització

CTE DB SU Seguretat d'Utilització

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SU-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació

SU-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correcdons d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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Estalvi d'energia

CTE DB HE Estalvi d'Energia

HE-1 Limitado de la demanda energética

HE-2 Rendiment de les InstaHacions Térmiques (RITE)

HE-3 Eficiencia energética de les ¡nstal-lacions d'iHuminació

HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitaria

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia eléctrica

RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula l'adopció de criteris ambientáis i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidencia en diferents ambits es torna a referenciar en cadascun d'ells

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Salubrítat

CTE DB HS Salubrítat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuado de residus

HS 3 Qualitat de l'aire interior

HS 4 Subministrament d'aigua

HS 5 Evacuado d'aigües

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula l'adopció de criteris ambientáis i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Protecció enfront del soroll

CTE DB HR Protecció davant del soroll

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d'errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008)

Zoniflcación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins ai 24/10/2008

Llei de protecció contra la contaminado acústica

Uei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula l'adopció de criteris ambientáis i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
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Sistemes estructuráis

CTE DB SE Seguretat Estructural

SE 1 Resistencia i estabilitat

SE 2 Aptitud al serve!

SE AE Accions en 1'edificació

SE C Fonaments

SEA Acer

SE M Fusta

SE F Fábrica

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions
d'errades (BOE 20/12/2007 ¡ 25/1/2008)

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d'edificació sobre accions en ('edificado en les obres de rehabilitado
estructural deis sostres d'edificis d'habitatges

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con
elementos prefabricados

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)

EHE Instrucción de Hormigón Estructural

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccló enfront de la humitat

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modifica! per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions
d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Materials i elements de construcció
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanaclons sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)
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Instal-lacions de protecció contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)

RD 1942/93 (BOE 14/12/93)

InstaHacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causal per l'acció del llamp

RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

InstaMacions d'electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia eléctrica

RD 314/2006 "Codi Técnic de ('Edificado" BOE 28/03/2006

Fecsa-Endesa Normes Técniques particulars relatives a les inataMacions de xarxa i a les instaNacions
d'enllac

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l'aplicació del reglament electrotécnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instahlacions eléctriques de baixa tensió d'habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig

Certiflcat sobre compliment de les distancies reglamentarles d'obres i construccions a línies eléctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación

RD 3275/82 (BOE: l/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

InstaNacions d'iNuminació

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de les instal-lacions d'il-luminació

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il-luminació inadequada

RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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Instal-lacions d'ascensors

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre
ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicado del RD 1314/1997, de disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
95/16/CE, sobre ascensors

O 31/06/99 (DOGC: ll/06/99)correcdó d'errades (DOGC: 05/08/99)

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificac¡ons (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferente articles del reglamento de aparatos elevadores

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención

Instrucciones Técnicas Complementarias

(Derogat peí RD 1314/1997, excepte els articles 10,11,12,13, 14,15,19 i 23)

RD 2291/85 (BOE: ll/12/85)regulació de ('aplicado (DOGC: 19/l/87)modificadons (DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.

(Derogada peí RD 1314/1997 llevat deis artlcles que remeten ais articles vigents del reglament anteriorment esmentats)

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87,12/05/88, 21/10/88,17/09/91,12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas

derogada peí RD 1314/1997 llevat deis articles que remeten ais articles vigents del reglament anteriorment
esmentats.

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las Inspecciones periódicas

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Condicions técniques de seguretat ais ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampl¡ació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aplicado per entiláis d'inspecció i control de condicions técniques de seguretat i inspeccló periódica

Resoludó 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
\ '•• ;•

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resoludó %/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

InstaHacions de fontanería

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d'aigua cálenla sanitaria

RD 314/2006, de 17 de marc de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Condicions higiemcosanitaries pera la prevenció i el control de la legionel-losi.

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Es regula l'adopció de criteris ambientáis i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 2-1/2006 DOGC: 16/02/2006

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determináis edificis i habitatges (d'aplicació obligatoria ais edificis
destináis a servéis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o
gestionáis per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Regulación de los contadores de agua fría

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

InstaNacions d'evacuació

CTE DB HS 5 Evacuado d'aigües

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correcdons d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

InstaNacions de recollida i evacuado de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correcdons d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

InstaHacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correcdons d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

InstaNacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificado Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificado de l'ámbit d'aplicació del RD Ley 1/98 en la modificado de la Ley de Ordenación de la
Edificación

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d'aplicadó a Catalunya en quant al servei de telefonía básica).

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto
401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
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Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Norma técnica de les infraestructuras comunes de telecomunicacions ais edificis per a l'accés al serve! de
telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma técnica de les infraestructuras comunes deis edificis per a la captado, adaptado i distribució deis
senyals de radiodifusió, televisió i altres servéis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de
satél-lit.

—

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d'instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

InstaNadons térmiques
_ —— . —

.

CTE DB HE-2 Rendiment de les InstaHacions Térmiques (remet al RITE)

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correcdons d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007Í les seves correcdons d'errades (BOE 28/2/2008)
Entrada en vigor e! 29/2/2008 per a les soHidtuds de (licencia

Procediment d'actuació de les empreses instaHadores-mantenidores de les entitats d'inspecció i control i
deis titulare en les instal'lacions regulades peí reglament d'instal'lacions térmiques en els edificis (RITE) i
les seves ¡nstruccions técniques complementaries.

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que
aprobó el reglamento de aparatos a presión.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias

(en vigor per ais equlps exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcdó d'errades (BOE: 28/6/79) modificado (BOE: 12/3/82)
.

-

InstaHacions de combustibles
•~-

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/ll/73)modificadó (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedará derogat en tot alió que contradiguin o
s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias", aprovat peí RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificadó (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedará derogat en tot alió que contradiguin o
s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias", aprovat peí RD 919/2006
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Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

Control de qualitat

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat peí RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en l'edifícació

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGO 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referente a l'autorització
administrativa relativa ais sostres i elemente resistente

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d'utilització en Cobra pública de determináis productes utilitzats en ('edificado.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autorització administrativa per ais fabricante de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistente
componente de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Residus d'obra i enderrocs

Residus

LJei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador deis enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat peí D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)
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ANNEX 3

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 21/2006
DE 14 DE FEBRER PEL QUAL ES REGULA L'ADOPCIO

DE CRITERIS AMBIENTALS I D'ECOEFICIÉNCIA EN ELS
EDIFICIS-

-

—

-

—
-
~~
-

*

^

-
-
—
—
—

-

-
-
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Article 3 : Parámetres d'ecoeficiéncia relatius a l'aigua

3.1
Els dos edificis ¡ els soterranis comuns , disposaran d'una xarxa de sanejament
que separa les aigües pluvials de les residuals. Aquesta separado es maté fins al
límit de la propietat.

El municipi no disposa de xarxes separatives d'aigües pluvials i residuals

3.2
Les aixetes deis lavabos, bidets, aigueres de cuines, i així mateix els equips de
banyeres i dutxes, esta previst incorporin dispositius disenyats per economitzar
aigua degudament homologats.

3.3
Les cisternes deis waters disposaran de mecanismes per a la interrupció de la
descárrega amb botó per descárrega de la cisterna sencera, i amb un altre
pulsado s'atura la descárrega .

Article 4 : Parámetres d'ecoeficiéncia relatius a l'energia

4.1
Les parts massisses deis diferents tancaments verticals exteriors de l'edifici,
compliran el que prescriu el Document Basic HE relatiu al Estalvi d'Energia del
Codi Técnic de ('Edificado, incloent els ponts térmics integráis en aquests
tancamens, com els contorns d'obertures, pilars situats a les facanes, cantells de
forjats, caixes de persianes i d'altres similars, tindran unes solucions constructives
i d'aíllament térmic, que asseguren un coeficient mitjá de transmitáncia térmica
inferior a 0,70 W/m2K. Vegeu justificado detallada en l'apartat corresponent.

4.2
Totes les obertures de facanes de tots els espais habitables disposaran de vidres
dobles aíllants del tipus "climalit" amb gruixos de 4+12+4 mm, que garanteix un
coeficient mitjá de transmitáncia térmica de la totalitat de l'obertura menor a 3,30
W/m2K.

O

4.3
Les obertures de les habitacions en les facanes de l'edifici orientades a Sud-Oest (
+ 90°) i a Sud-Est ( + 90°) , i per motius compositius i funcionáis en totes les
fa?anes deis dos edificis, disposaran de persianes enrotllables d'alumini amb
aíllament intern, situades a la part exterior de Cobertura.

Les obertures de les sales d'estar i de les cuines de les facanes orientades (+ 90°)
a Sud-Oest i Sud-Est, i per motius compositius i funcionáis en totes les faganes de
l'edifici en que aqüestes peces teñen un baleó corregut al devant, disposaran a
mes a mes de porticons corredissos de lames fitxes tipus "mallorquína" situats en
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el pía de la barana del baleó davanter. Aquest mecanismes eviten la radiado
directa de la part envidrada de les obertures de manera, que el factor solar S de la
mateixa será igual o inferior al 35% de la radiació. La resta d'obertures en les
fa?anes Sud i ponent, que no teñen voladís ni persianes de lames, es disposarant
tendáis de protecció de la radiació de manera que la redúcelo del factor solar
compleixi el legislat.

4.4
L'edifici dispossara d'un sistema de producció d'aigua calenta sanitaria que utilitza
peí seu foncionament energía solar térmica, amb una contribucíó mínima superior
al 70 % , segons es justifica en el projecte annex específic.

En la coberta deis dos edificis es realitzará una instal.ació amb circuit centralitzat i
acumulació distribuida directe amb suport individual de sistema instantani, amb els
seguents subsistemes: Subsistema de Captació amb plaques solars instal.lades a
la coberta; Subsistema d'intrecanvi de calor que tranfereix el calor del circuit
priman de captació solar, a l'aigua calenta del acumulador; Subsistema
d'amagatzament solar individual; Subsistema d'energia auxiliar incorporat després
de ('acumulador, i Subsistema de distribució i consum.

S'adjunta a l'annex corresponent copia del projecte específic del sistema de
captació solar térmica.

4.5
L'edifici utilitza l'electricitat amb efecte joule en la producció d'aigua calenta
sanitaria. L'energia auxiliar complementaria necessária per escalfar l'aigua es
eléctricitat.

4.6
A cada habitatge es preveu l'espai i la instal.lacio per l'ubicació del aparell
rentavaixelles en la cuina, amb desguas , una presa d'aigua freda i un altra d'aigua
calenta , al igual que en els safareigs, a on es preveu la instal.lacio de les
Tentadores.

Article 5: Parémetres ambientáis en edificis d'habitatges

Les parets separadores entre propietats o usuaris diferents, les que delimiten
l'interior deis habitatges amb espais comunitaris tindran unes solucions
constructives que comporten un aíilament minim a so aeri R de 48 BA, al estar
construídes segons s'ha previst de la següent manera :

Parets separadores entre els habitatges i els espais comuns, i les parets
separadores entre diferents propietats i usuaris, estaran realitzades amb una paret
formada per les seguents capes, materials i gruixos, des d'exterior de l'habitatge a
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l'interior del mateix: enlluit de guix 15 mm; paret de 140 mm de fábrica de maó
calat; manta de fibra mineral de 30 mm de gruix; i placa de cartró-guix de 15 mm.

—
En el cas de la paret separadora entre habitatges que confronta dos cuines la
composició es similar: folrat de cerámica; arrebossat de morter de c.p. ; paret de
fábrica de totxo calat; manta de llana mineral; placa de catró-guix antihumitat; i
folrat de cerámica

—

Els elements horitzontals de separado entre propietats o usuaris diferents,
comporten un aíllament mínim a so aeri de 56 dBA i están construTts peí que fa a
les peces principáis ( sales i dormitoris) amb un forjat reticular de formigó armat de
24 + 6 cm de cantell, per la cara inferior enguixat amb 1,5 cm de gruix i peí damunt
sorra o morter pobre i la xapa de morter d'anivellació, i paviment cerámic de gres
extrusionat. La resta de peces (rebedor, cuines, passadisos i cambres sanitáries )
amb el mateix tipus de forjat i acabat superior, pero per sota en lloc de enguixat,
s'instal.lará un fals sostre realitzat amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix,
suspeses de perfilería metal.lica.

"
-

Article 6: Parámetres d'ecoeficiencia relatius ais materials.
-

6.1

a) Construcció de facana ventilada en ['orientado sud-oest (+ 90o):

Els edificis NO disposaran de cap facana ventilada : O PUNTS

b) Construcció de coberta ventilada:
o

Els edificis SI disposen de cobertes ventilades: 5 PUNTS
-

r

*~-
c) Construcció de coberta enjardinada:

La coberta NO es enjardinada: O PUNTS
•~
-

d) Utilització de sistemes preindustrialitzats com a míním en el 80 % de la
superficie de ['estructura:

Els edificis NO estaran construíts amb una estructura d'elements pre-
industrialitzats.

O PUNTS
~

e) Utilització de sistemes pre-industrializats com a mínim en el 80% de la
superficie deis tancaments exteriors:

-—

Els tancaments NO son de tipus pre-industrialitzat : O PUNTS
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f) El 80% deis habitatges reben en ['obertura de la sala un mínim d'una hora
d'assoleiament directe entre les 10 i les 12 ñores solars en el solstici d'hivern:

Aquest requeriment NO es compleix ais edifics: O PUNTS

-

q) Reduir el coeficient mítiá de tansmitáncia térmica K ( avui U) deis diferents
tancaments verticals exteriors en un 10% respecte al parámetre fitxat en el punt
4.1 del Decret 21/2006:

-
Els tancaments de l'edifici NO compleixen amb aquest parémetre: O PUNTS

r>

h) Reduir el coeficient mitiá de tansmitáncia térmica K deis diferents tancaments
verticals exteriors en un 20% respecte al parámetre fitxat en el punt 4.1 del Decret
21/2006:

~

-

-

'-

Els tancaments de l'edifici NO compleixen amb aquest parémetre: O PUNTS

i) Reduir el coeficient mitiá de tansmitáncia térmica K deis diferents tancaments
verticals exteriors en un 30% respecte al parámetre fitxat en el punt 4.1 del Decret
21/2006:-

Els tancaments de l'edifici NO compleixen amb aquest parémetre: O PUNTS
r

j) Disposar d'un sistema de reaprofitament de les aiqües pluvials de redífíci:
-

Els edificis NO disposen de sistema de reaprofitament d'aigües pluvials: O PUNTS

—

k) Diposar d'un sistema de reaprofitament de les aígues grises í residuals:
r>

Els edificis NO disposaran del sistema : O PUNTS
-

I) Utilització almenvs d'un producte obtíngut del reciclatge de residus ( residus de
la construcció. pneumátics, escumes etc) per subbases. paviments. panells
ai'llants i d'altres usos:

Per la realització de la subbase de la llosa de fonamentació de l'edifici SI s'ha

~

~

~

~

-—

—

-

^~-

projectat utilitzar un producte obtingut del reciclatge de residus, que es concretará
en el projecte executiu: 4 PUNTS

m) En el cas que hi hagí una fase de demolíció previa, es reutilitzín els residus
petrís qenerats en la construcció de l'edifící:
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No hi haura fase de demolido previa per la construcció des edificis O PUNTS

n) Les diferents entitats privatives de l'edifici dísposen d'una ventílacíó creuada
natural:

Els edificis no disposen de la venilació creuada natural. Si mes no compliran
segons s'ha justifica! ampliament a l'Annex técnic corresponent, amb el que
determina el Codi Técnic de l'Edificació, respecte de la qualitat de Taire interior del
DBHS:

O PUNTS

o) Utílització d' enerqies renovables per obtenir la climatitzacíófcalefaccíó í/o
refríqeracíó) de l'edifici:

NO s'utilitza energía renovable en la calefacció deis habitatges de l'edifici:
O PUNTS

p) Enllumenat d'espais comunitaris o d'accés amb detectors de presencia, sempre
que al sistema d'enllumenat emprat no li afecti l'encesa i apagada sovinteiada:

Es projecta instal.lar un sistema de il.luminació deis vestíbuls, escales, i replans de
distribució a les diferents plantes, amb Iluminarles incandescents i detectors de
presencia: 3 PUNTS

g) Les obertures deis tancaments exteriors ia siquín sobre-exposats o exposats
seqons NRE-AT/87. ( o seqons els condicinants equivalents que estableix el viqent
Codi Técnic de rEdíficació) i sense perjudici del que dictamina l'Annex 9 de la Llei
16/2002 de 28 de iunv. disposin de solucions de finestra. doble finestra o
balconeres en les que el coniunt ( mares + envidraments) tínquin un aíllament
mínim a so aeri R de 28 dBA:

La fusteria de tancament de totes les obertures exteriors en les fa?anes es preveu
realitzar-les amb pvc sense pont térmic, peí que SI comptaran amb aquesta
prestació: 4 PUNTS

r) Els elements horitzontals de separació de propíetaris o usuaris diferents, aíxí
com també les cobertes transitables, disposin de solucions constructives en les
que el nívell d'ímpacte normalítzat Ln en l'espaí subiacent no siqui superior a 74
dBA:

Al edifici NO es complira aquest requeriment: O PUNTS
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TOTAL PUNTUACIO : 16 PUNTS, superior a la global mínima exigida peí
Decret en 10 punte, i igual al mínim deis punts necessaris per tal de rebre
subvenció addicional.

6.2. Almenys una familia de productes deis emprats en la construcció de l'edifici,
entenent com a familia el conjunt de productes destináis a un mateix ús, haurá de
disposar d'un distintiu de garantía de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya, etiqueta ecológica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiental,
o qualsevol altre etiqueta ecológica tipus I, dacord amb la norma UNE-EN-ISO
14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.

En la construcció de Pedifici s'ha previst emprar, entre d'altres families de
productes el que es justificará en el projecte executiu, els acabats deis paraments,
amb pintures "Monocapa Ecológica" de firma o fabricant que disposi peí producte
indicat de la corresponent etiqueta ecológica de la Unió Europea.

Article 7: Parámetres d'ecoeficiéncia relatius ais residus

7.1.
Dins de cada habitatge SI es preveu un espai que es facilment accesible amb
dimensions superiors a 150 dm3 ( 264,90 dm3 pels habitatges de 4 habitacions i
235,75 dm3 pels de 3 habitacions segons s'explica a l'apartat 5.2.1 de PAnnex 5
del projecte al justificar el compliment del DB HS Salubritat del Codi Tecnic de
l'Edificació) i que estará situat a la cuina, en el moble de l'aigüera, i que permet
l'ubicació deis corresponents cubells per la separado de les cinc fraccions
següents : Envases lleugers; Materia orgánica; Vidre; Paper i cartró; Rebuig.

El municipi de Reus no compta amb normativa específica respecte a recollida de
residus.

7.2.
En el projecte s'incorpora un pía de gestió de residus de la construcció, d'acord
amb la normativa vigent en materia deis enderrocs i altres residus de la
construcció, en la que es quantifiquen els residus que es generaran per tipologies i
fases de l'obra, i identificant els gestors de residus autoritzats que es poran
utilitzar.

A l'Annex técnic corresponent del projecte es justifica el compliment el Decret
201/1994 de 26 de julio! regulador deis enderrocs i altres residus de la construcció.
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Article 8: Projecte

Les disposicions adoptades en aquesta justificado, per assolir els parámetres
d'ecoeficiéncia i ambientáis exigibles que figuren en el Decret 21/2006 ja
quedaban reflectides en el projecte básic i es concretan en aquest projecte
d'execució.

La documentado justificativa del compliment, així com les recomenacions
adrecades a l'usuari referents a l'ús i manteniment de redifici i de les instal.lacions,
formaran part el Llibre de l'edifici.

-
--

-
-
-

-

-
-
-

—
-
-

-
-
~
-

—
~
-
-

-
-
-
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ANNEX 4

FITXA TÉCNICA D'ACCESSIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ
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QUALITATS, MATERIALS, INSTAL-LACIONS I ACABÁIS
DE L'EDIFICI

Les qualitats, materials, instal.lacions i acabáis deis edificis que descriu aquest
projecte responen en principi, depenent del que finalment s'executi, a la següent
relació de carácter purament orientatiu:

CIMENTACIÓN:- Cimentación con zapatas exentas arriostradas, de hormigón
amado. Muros de contención de tierras en plantas sótano de hormigón armado

ESTRUCTURA: Pilares, y forjados reticulares de hormigón armado

CERRAMIENTOS DE FACHADA I EXTERIORES: Muro de doble hoja, la exterior
formado por una pared de fábrica de ladrillo cerámico tipos "gero" , cámara y
aislamiento a base de poliuretano proyectado sobre la cara exterior de la segunda
hoja , de tabique de fábrica de ladrillo cerámico de doble hueco. Caras exteriores
de fachadas acabadas con revoco de mortero de c.p. y pintura plástica para
exteriores en colores según se determine en el curso de la obra.

Balcones, losas realizadas con hormigón armado visto y acabado con pintura
específica anticarbonatación, con goterón en el borde de la cara inferior; barandas
metálicas, realizadas con barrotes verticales y pasamanos superior de tubo hueco,
con una mano de producto específico inhibidor de la oxidación, y dos de esmalte
sintético de acabado, en color según se determine en el curso de la obra.
Porticones correderos de aluminio lacado de lamas fijas tipo "mallorquína" en los
frentes de los balcones.

CUBIERTAS: Cubiertas terminales de los edificios, con cámara ventilada resueltas
con: con tabiques conejeros, aislamiento sobre la cara superior del forjado, solera
formada por supermachiembrados cerámicos y losilla de hormigón armada;
láminas impermeables, geotextil, chapa de protección y acabados con doble capa
de solado cerámico de 14x28, mimbeles y babero de remate perimetral

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES INTERIORES PRINCIPALES: Los elementos
de separación entre zonas comunes y privativas del edificio, están realizadas, con
pared de fábrica de ladrillo cerámico tipo "gero", y trasdosado de lana mineral
aislante y placas de cartón yeso por una de las caras ( la interior respecto a
elementos comunes ) y enyesada la otra.

ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS: A base
•—-

de tabiquería convencional de ladrillo cerámico hueco de una o dos cámaras
según las instalaciones a empotrar en los mismos

~
-
- CERRAMIENTOS PRACTICABLES EN HUECOS EXTERIORES: Carpintería de

ventanas y halconeras en fachadas y patios, a base de pvc en color a determinar
en el momento de la ejecución de la obra, acristalamiento doble con cámara, y

-
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COCINAS Y LAVADEROS: Sobres de granito nacional pulido con zócalo a juego;
fregaderos de acero inox. dos senos con grifo cromado monomando para agua fría
y caliente con limitador de consumo. Encimera de tipo vitrocerámica tres fuegos
alimentada por electricidad, horno eléctrico, y campana extractora con salida de
humos directa e individual a cubierta, primeras marcas nacionales. Preinstalación
para lavadora, y lavaplatos (toma eléctrica, tomas de agua y desagüe).

SANITARIOS: De porcelana vitrificada en color blanco, y bañeras de chapa
esmaltada. Platos de las duchas en vivienda "adaptada" empotrados en el suelo.

Griterías monomando cromadas, con ducha teléfono en bañeras y duchas; todo
los elementos de buena calidad, marca CE , con dispositivos de limitación de
consumo.

INSTALACIONES:

Saneamiento: red vertical y horizontal de evacuación de aguas, separada para
pluviales y residuales con conductos de PVC. Sifones antimúridos en terrazas y
conexión a alcantarillado.

Agua potable: Conexión a la red pública con arqueta y llave de paso una para
cada escalera; baterías de contadores centralizadas en cada escalera, ramales
hasta cada vivienda, con llave de seccionamiento general a la entrada; red interior
para agua fría y caliente, hasta los puntos de consumo; llaves de seccionamiento
en piezas húmedas. Conductos de cobre i/o polipropileno.

Electricidad: Acometidas y Cajas de conexión y protección general; cuadros de
contadores eléctricos centralizados en cuarto adecuado en cada escalera,
montantes de alimentación discurriendo por canaleta registrable en rellanos, caja
de derivación y líneas de alimentación a cada vivienda por techo de rellano, hasta
cuadro general de mando y protección instalado en recibidor de cada una de ellas,
en el que se dispondrá interruptor de control de potencia y magnetotérmico,
interruptor de protección diferencial y pequeños interruptores automáticos para
cada circuito. Electrificación prevista para de tipo medio. Dotación de tomas,
puntos de luz según normativa, cumpliendo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, normas Mbit, e instrucciones de Cia suministradora. Líneas empotradas
dentro de tubo coarrugado, cajas de derivación y empalme, aparatos de maniobra
empotrados de firma nacional en color blanco.
Red de toma de tierra formada por jabalinas, cables de cobre desnudo, y líneas de
tierra, hasta cuadros generales y puntos de consumo.
En los vestíbulos, escaleras, vestíbulos de independencia y rellanos en todas la
plantas se dispondrán luminarias fijas o bien operadas mediante detectores de
presencia según el caso. Existirá una luminaria con lámpara de bajo consumo
permanente sobre la puerta del ascensor en cada punto de embarque.

Telefonía y audiovisuales: Conexión a la red exterior de telefónica, para cada
escalera desde la arqueta exterior hasta el armario general de registro en planta
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baja, y conducciones por canaleta vertical registrable, con cajas de derivación, y
línea empotrada hasta cada vivienda, con registro general de telecomunicaciones
en recibidor, con las tomas señaladas en el proyecto específico de
telecomunicaciones. Antena colectiva de T.V. y F.M. para recepción de señales de
origen terrestre, con el número y disposición de las tomas previstas en el citado
proyecto. La instalación, por lo que se refiere a las líneas de reparto y acometida a
cada vivienda, irá preparada para recibir señales vía satélite y de tipo digital.
Instalación de cableado para recepción de señales de ICT , con montantes
verticales pasando por el canal vertical registrable de escalera, cajas de derivación
y acometida hasta el recibidor de cada vivienda. Portero automático, instalado en
los dos accesos peatonales , con un terminal operativo instalado en los recibidores
de cada vivienda.

Climatización: Sistema de acondicionamiento de aire ( frío y calor) con bombas
de calor, fancoil colgado del techo en pieza interior, conductos de aireación en
pasillo, rejas de impulsión orientables en todas las piezas y estancias de la
vivienda, y termostato regulador.

Captación de energía solar para agua caliente sanitaria: Se dispondrá un
sistema de captación de energía, solar mediante placas situadas en la cubierta
terminal de los edificios , para dar cumplimiento a los criterios de sostenibilidad. Se
dispondrá un intercambiador de agua, entre el circuito interior de a.c.s y el exterior
del sistema de captación de energía solar, así como un acumulador eléctrico
ambos situados en los lavaderos. Suministro de agua caliente sanitaria a todos los
puntos de consumo de cocina, cámaras sanitarias y lavaderos.

Alumbrado de emergencia y señalización: El aparcamiento dispondrá del
preceptivo alumbrado de emergencia y señalización de acuerdo con el proyecto y
licencia de actividad; en las escaleras y vestíbulos, se dispondrá alumbrado de
emergencia de acuerdo con requerimientos de NBE-CPI 96.

Prevención de incendios: Con respecto al local de aparcamiento, se instalarán
los dispositivos previstos en el proyecto y licencia municipal de actividad. Se
instalará un extintor en cada vestíbulo al lado de los cuartos de contadores
eléctricos y al lado de la compuerta de acceso a los mecanismos y máquina de los
ascensores en la última planta.

Ascensor: Se instalarán ascensores eléctricos, sin cuarto de máquinas con
tamaño de cabina, los de la escalera del bloque 7.01 de 1,20 m2 y el del ascensor
del bloque 7.02. de 1,40 m2 , cumpliendo los requisitos de accesibilidad y
movilidad , en ambos ascensores puertas de tipo automático de 80 cm de ancho
de paso, alumbrado de emergencia, intercomunicador telefónico, paneles
decorativos, espejo, arrimadero, y pavimento de goma continuo.
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