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RESUM 

El Projecte Final de Carrera d’Arquitectura Tècnica, és la realització d’un projecte executiu 

per la transformació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a edifici plurifamiliar, amb 

l’objectiu de posar en pràctica alguns dels coneixements adquirits al llarg de la carrera en un 

projecte real. 

A partir dels plànols d’un Projecte Bàsic s’ha desenvolupat el Projecte Executiu, que es basa 

en la realització dels plànols d’arquitectura per tal d’adaptar el projecte bàsic a la normativa 

del CTE, els plànols de detalls constructius, d’estructura i d’instal·lacions així com, la 

documentació escrita necessària per tal que totes les solucions adoptades quedin ben 

detallades. 

L’habitatge unifamiliar entre mitgeres, està situat al Passeig del Doctor Moragas 169 de 

Barberà del Vallès. Consta de planta baixa i dues plantes pis, la planta baixa és un local i les 

altres dues formen un habitatge. Per tal de transformar aquest habitatge unifamiliar a edifici 

plurifamiliar, serà necessari la realització d’una remunta de dues plantes més, obtenint així 

un edifici d’habitatges format per planta baixa i quatre plantes pis; on la planta baixa seguirà 

sent un local comercial i a la resta de plantes estaran ocupades per un habitatge cada una. 

Al augmentar el número de plantes serà necessari realitzar un reforç de la fonamentació 

existent, en aquest cas s’ha optat per un reforç a base de micropilons utilitzant la 

fonamentació existent com a encep. Pels nous fotjats, s’ha optat per mantenir l’estructura 

dels forjats existents, formats per sostres unidireccionals amb doble bigueta de formigó 

armat i revoltons ceràmics. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectius del projecte 

Amb el projecte executiu per a la transformació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a 

edifici plurifamiliar, es pretén establir un procés constructiu eficient amb la capacitat de 

combinar l’obra existent amb la nova. Això comporta utilitzar enderrocs selectius, la 

utilització de materials de baix impacte ambiental i plantejar la desconstrucció, amb sistemes 

de muntatge i desmuntatge d’obra seca abans de la vida humida.  

1.2 Estructura del projecte 

El projecte  defineix de forma separada l’estat actual de l’edifici i l’estat reformat. 

L’apartat de l’estat actual, està format per una memòria descriptiva i una memòria 

constructiva. A la memòria descriptiva s’expliquen els condicionants general com ara 

l’emplaçament de l’edifici o definició de la parcel·la. Es fa referència al planejament vigent i 

es descriu de forma general l’estat actual de l’edifici. A la memòria constructiva es descriu el 

sistema estructural, l’envolvent, acabats exteriors i interiors, la compartimentació interior i les 

instal·lacions de l’estat actual de l’edifici. 

L’apartat de l’estat reformat també es composa d’una memòria descriptiva i una memòria 

constructiva. A l’apartat de la normativa descriptiva es dóna compliment a les normes 

urbanístiques del planejament vigent, es fa una descripció general de l’estat reformat i 

s’expliquen les prestacions de l’edifici dins les quals hi trobem: les condicions de 

funcionalitat, la seguretat estructural, la seguretat en cas d’incendi, la seguretat d’utilització i 

accessibilitat, la protecció contra el soroll i la recollida i evacuació de residus, la protecció 

contra el soroll i la limitació de la demanda energètica. A la memòria constructiva s’expliquen 

les solucions constructives utilitzades separades en diferents apartats: sistema estructural, 

envolvent i acabats exteriors, compartimentació i acabats interiors, sistema d’acabats i 

condicionament, instal·lacions i serveis. 

Al final es presenten les conclusions i la bibliografia utilitzada. 

Com a annexos s’adjunten les fitxes justificatives que s’han utilitzat per donar compliment al 

CTE i a altres normatives, els diferents càlculs i predimensionats per realitzar les 

instal·lacions i les comprovacions estructurals. També s’adjunta la realització del pressupost 

estimatiu i un annex amb el procés constructiu previst. Com documentació complementària  

s’adjunta l’estudi geotècnic i les proves de càrrega que es van fer a les parets existents. 

En un volum a part es presenten els plànols realitzats. 
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2. ESTAT ACTUAL 
 
2.1 Memòria descriptiva  

2.1.1 Condiciona nts generals

2.1.1.1 Emplaçament

La parcel·la es troba al Passeig Doctor Moragas 169 del municipi de 

zona està formada majoritàriament per edificis plurifamiliars de planta baixa més quatre o 

cinc plantes pis, on a la planta baixa hi ha locals comercials.

Segons el Pla General d’Ordenació de Barberà del Vallès, la parcel·la es troba

d’eixample, concretament a la zona d’eixample central (clau 2.1).

Al plànol 01 es pot observar el detall de l’emplaçament i la seva orientació.

Figura 2.1 – 

 2.1.1.2 Parcel·la 

 2.1.1.2.1 Dimensions

La parcel·la té forma rectangular de 7,00m d’amplada i 25,50m de profunditat. La superfície 

és de 178,50m². 
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nts generals  

Emplaçament  

La parcel·la es troba al Passeig Doctor Moragas 169 del municipi de Barberà del Vallès.

zona està formada majoritàriament per edificis plurifamiliars de planta baixa més quatre o 

cinc plantes pis, on a la planta baixa hi ha locals comercials. 

Segons el Pla General d’Ordenació de Barberà del Vallès, la parcel·la es troba

d’eixample, concretament a la zona d’eixample central (clau 2.1). 

Al plànol 01 es pot observar el detall de l’emplaçament i la seva orientació.

 Situació parcel·la. Imatge extreta del “Google Maps”

Dimensions  

La parcel·la té forma rectangular de 7,00m d’amplada i 25,50m de profunditat. La superfície 
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2.1.1.2.2 Límits 

La parcel·la limita a l’est amb el Passeig del Doctor Moragas, al nord i al sud est amb finques 

veïnes i el llindar posterior també. La façana posterior està orientada al sud oest. 

 

 2.1.1.2.3 Topografia 

Degut a que a la parcel·la ja hi ha una edificació, la parcel·la és gairebé plana, del límit 

principal al límit posterior de  la parcel·la només hi ha un desnivell de 7 cm. 

 

 2.1.1.2.4 Infraestructures existents 

El solar està dotat d’escomesa d’electricitat i d’aigua potable. Abastament dels serveis 

bàsics d’electricitat, aigua i telefonia i també existeix servei de clavegueram soterrat. 

 

 2.1.1.2.5 Accessos 

L’edifici existent només té accés per la façana del Passeig doctor Moragas. La façana 

posterior no té accés des de la via pública. 

 

 2.1.2 Planejament vigent. Normes urbanístiques 

Per a la projecció de les obres s’ha tingut en compte el Pla General d’Ordenació de Barberà 

del Vallès. 

El solar és qualificat com a sòl urbà, zona de l’Eixample central, Clau 2.1. 

   

Regulació de l’ordenació  Alineació de carrer 

Fondària edificable  14,50 m 

Alçada reguladora màxima  PB+4 (17,30 m) 

Alçada lliure Plantes pis ≥ 2,70 m 

 Planta baixa 3,25 m ≤ h ≤ 5.00 m 

Cossos sortints oberts Vol màxim 1,20 m 

 Alçada sobre la voravia ≥ 3,25 m 

 Separació a mitgeres ≥ 1,00 m 

Espai lliure interior d’illa  No edificable 

Condicions d’ús  Plurihabitatge, comerç 

  

 2.1.3 Descripció general de l’estat actual  

Actualment a la parcel·la hi ha un edifici format per planta baixa i dues plantes pis. A la 

planta baixa hi ha un local comercial amb sortida al pati posterior de la parcel·la i les altres 
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dues plantes estan ocupades per un habitatge. La planta baixa té una alçada lliure de 3,75 

m i les plantes pis tenen una alçada de 2,70 m. 

Tant al local com a l’habitatge s’hi accedeix directament per la façana de carrer, amb dos 

accessos independents. Actualment, tot l’edifici és del mateix propietari i també és el que viu 

a l’habitatge de les plantes superiors, per aquest motiu també hi ha una porta que comunica 

el local amb el vestíbul d’entrada que dóna accés a les escales per pujar a l’habitatge. 

L’habitatge existent es desenvolupa en dos nivells (planta primera i segona). A la planta 

primera hi ha la zona de dia i a la planta segona la zona de nit i es distribueix de la següent 

manera: al arribar el primer pis i un cop dins l’habitatge hi ha un distribuïdor des del qual 

s’accedeix a un petit lavabo, format per pica i inodor, i a la sala menjador, des de la sala 

menjador s’accedeix a la cuina. La cuina té sortida a un petit balcó situat a la façana del 

carrer i la sala menjador a un altre situat al pati posterior. A la sala menjador hi ha l’escala 

que comunica amb la planta segona. Un cop a la segona planta, hi ha un distribuïdor que 

porta a les tres habitacions, a un vestidor i a un bany, format per lavabo, inodor, bidet i 

banyera; des de l’habitació de matrimoni es pot entrar a un altre bany complert, les dues 

habitacions que queden ventilades per la façana posterior tenen sortida a un balcó. 

A continuació s’adjunten les superfícies útils i construïdes de l’estat actual. 

 Superfícies útils (m²) Superfície útil (m²) Superfície construïda (m²) 

ESTAT ACTUAL   247,79 m² 304,50 m² 

    

PLANTA BAIXA   87,32 m² 101,50 m² 

local 81,28 m²   

traster 1,69 m²   

escala 4,35 m²   

Espais exteriors     

pati 72,70 m²   

    

PLANTA PRIMERA   84,14 m² 101,50 m² 

distribuïdor 3,87 m²   

lavabo 3,08 m²   

sala menjador 52,87 m²   

cuina 19,97 m²   

escala 4,35 m²   

Espais exteriors    

balcó 1,77 m²   
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balcó 5,28 m²   

    
PLANTA SEGONA  76,33 m² 101,50 m² 

habitació 1 19,37 m²   

bany 1 7,99 m²   

distribuïdor 7,59 m²   

vestidor 3,12 m²   

bany 2 8,11 m²   

habitació 2 14,81 m²   

habitació 3 15,34 m²   

Espais exteriors     

balcó 7,68 m²   

 

2.2 Memòria constructiva 

 2.2.1 Sistema estructural 

2.2.1.1 Fonaments 

Els fonaments són superficials, formats per sabates corregudes de formigó armat sota les 

parets de càrrega, la fonamentació correguda té una amplada de 60 o 75 cm i una 

profunditat de 90 cm. 

 

Figura 2.2 – Planta fonaments existents 
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2.2.1.2 Estructura 

L’estructura està formada per parets de càrrega d’obra de fàbrica ceràmica, de peces de 

maó calat (29x14x9) rebuda amb morter de ciment. Els forjats tenen un cantell total de 27 

cm i estan formats per doble bigueta prefabricades de formigó armat, amb una separació 

d’intereix de 60 cm, i revoltó ceràmic. 

 

Figura 2.3 – Planta del forjat existent 

  

2.2.2 Envolvent i acabats exteriors 

Els tancaments de façana són d’obra de fàbrica, formada per una paret de maó ceràmic 

calat de 29x14x9 cm a l’exterior i un envà interior també d’obra de fàbrica ceràmica, de maó 

foradat de 29x14x4 cm. 

Les parets mitgeres amb les edificacions veïnes estan formades per una paret de maó calat 

de 29x14x9.  

La façana del passeig Doctor Moragas té diferents acabats: té un sòcol d’una alçada 

aproximada de 60 cm format per un aplacat de peces irregulars de pedra de color gris, la 

zona de la caixa d’escala i dels laterals de façana és d’obra vista i la zona que forma part de 

l’habitatge, tant en planta baixa com en planta primera hi ha un revestiment continu format 

per un arrebossat granular. 

La façana posterior és arrebossada i pintada. 

El local té una obertura en façana de 3,80 m d’amplada i 3,15 cm d’alçada,  té dos vidres 

fixes de 1,60 m i 0,90 m a cada un dels laterals amb perfileria metàl·lica de color daurat i una 

obertura de pas de 1,20 m de pas formada per dues portes automàtiques corredisses de 60 

cm d’amplada.  
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L’accés a l’escala de l’habitatge també és de vidre i amb perfileria metàl·lica de color coure i 

daurat, el forat d’obra és de 1,50 m d’amplada i 6,15 m d’alçada; la porta té un pas de 90 cm 

d’amplada i 2,30 m d’alçada, al costat esquerra hi té un vidre fix de la mateixa alçada i de 60 

cm d’amplada. La resta de l’obertura està format per vidres fixes de forma  rectangular que 

donen llum a la caixa d’escala. 

Les finestres de l’habitatge són amb la mateixa perfileria que la resta de la façana, amb 

caixa de persiana oculta. 

La coberta és inclinada a dues aigües, amb un pendent del 21,58 % i està formada per 

biguetes prefabricades de formigó armat, recolzades sobre les parets de càrrega, i revoltó 

ceràmic. L’acabat exterior és de teula ceràmica corba rebuda amb morter de ciment. 

 

Figura 2.4 – Façana estat actual 
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2.2.3 Compartimentació i acabats interiors 

Les parets que formen la distribució interior estan formades per obra de fàbrica ceràmica 

presa amb morter de ciment, les peces són de maó foradat de 29x14x4 cm; exceptuant les 

parets que marquen els costats de l’escala del dúplex, que estan formades per peces de 

maó calat de 29x14x7,5 cm. Les parets estan enguixades i pintades a les zones seques i 

enrajolades a la zona de la cuina i al bany. 

Les parets de la zona de l’accés i l’escala comunica la planta baixa amb la planta primera 

també estan enguixades i pintades. 

Tots els paviments interiors i sòcols són de terratzo.  

 

 2.2.4 Instal·lacions  

Al tractar-se d’un edifici existent amb un local en planta baixa i habitatge a les plantes 

superiors, ja disposa de subministrament del servei bàsic de totes les instal·lacions: 

subministrament d’aigua, electricitat, telecomunicacions, evacuació d’aigües pluvials i 

residuals. 
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3. ESTAT REFORMAT 
 
3.1 Memòria descriptiva 

3.1.1 Compliment de les normes urbanístiques del pl anejament vigent 

Per a la projecció de les obres s’ha tingut en compte el Pla General d’Ordenació de Barberà 

del Vallès. 

El solar és qualificat com a sòl urbà, zona de l’Eixample central, Clau 2.1. 

  Normativa Projecte 

Regulació de 

l’ordenació 
 Alineació de carrer Alineació de carrer 

Fondària edificable  14,50 m 14,50 m 

Alçada reguladora 

màxima 
 PB+4 (17,30 m) PB+4 (17,30 m) 

Alçada lliure 
Plantes pis ≥ 2,70 m 2,70 m 

Planta baixa 3,25 m ≤ h ≤ 5,00 m 3,75 m 

Cossos sortints 

oberts 

Vol màxim 1,20 m 1,20 m 

Alçada sobre la 

voravia 
≥ 3,25 m 3,90 m 

Separació a mitgeres ≥ 1,00 m ≥ 1,00 m 

Espai lliure exterior  No edificable No edificat 

Condicions d’ús  
Plurihabitatge, 

comerç 

Plurihabitatge i 

comerç 

 

3.1.2 Descripció general de l’estat reformat 

Un cop realitzades les obres de reforma, l’edifici estarà format per planta baixa i 4 plantes 

pis. A la planta baixa hi seguirà havent un local i la resta de plantes estaran ocupades per 

habitatges, hi haurà un habitatge a cada una de les plantes, la planta quarta serà dúplex 

aprofitant una part del sota coberta.   

Per poder realitzar aquesta ampliació en alçada, serà necessari realitzar un reforç dels 

fonaments ja que, la fonamentació existent no és suficient.  

Al passar de tenir un habitatge unifamiliar a un edifici d’habitatges plurifamiliar, s’haurà de 

crear un nou nucli d’escala i d’ascensor per tal de complir les normatives vigents. Per això, 

s’hauran d’enderrocar les parets que formen el traster en planta baixa i les del lavabo de 

planta primera, i també les parts del forjats que formaran aquesta zona. 
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A les actuals planta primera i segona s’enderrocarà els envans que formen la distribució 

interior existent, amb l’objectiu de poder fer una nova distribució per la creació d’un habitatge 

per planta. 

Al  fer una remunta també caldrà enderrocar la coberta existent. 

Una vegada realitzades les obres de reforma, l’edifici quedarà distribuït de la següent 

manera: en planta baixa hi haurà un local amb accés independent a la resta de l’edifici des 

del carrer, el local mantindrà l’accés al pati posterior. L’accés a la resta de l’edifici també es 

realitzarà directament des del carrer, des de la cota d’accés a l’edifici fins a la cota 

d’arrencada de l’escala i d’accés a l’ascensor, hi ha un desnivell de 26 cm per aquest motiu, 

serà necessari la construcció d’una rampa que tindrà un pendent del 10% fins a la zona 

accessible de l’edifici i així eliminar el graó que hi ha d’accés a l’edifici. El nucli d’escala 

estarà format per una escala d’1,00 m d’amplada, per salvar el desnivell que hi ha entre la 

planta baixa i la planta primera serà necessari la construcció d’una escala de 21 alçades ja 

que, l’alçada entre el replà de l’arrencada de l’escala i la planta primera és de 3,85 m; a la 

resta de plantes l’escala tindrà 17 alçades. 

Els habitatges de planta primera a planta tercera són iguals i tindran la següent distribució: al 

entrar hi haurà un distribuïdor que porta a 3 habitacions, a la sala – menjador – cuina i a un 

bany complert, des d’una de les habitacions s’accedeix a un bany. Des de dues de les 

habitacions es surt al balcó situat a la façana del passeig Doctor Moragas de dimensions 

3,35 m x 1,20 m i des de l’habitació principal i la sala s’accedeix al balcó situat a la façana 

posterior de mides 5,00 m x 1,20 m. Totes les peces principals ventilen i il·luminen 

directament a l’exterior ja sigui per la façana principal o per la façana posterior; els banys 

són les úniques peces que ventilen mecànicament fins a la coberta. 

L’habitatge de  la planta quarta és una mica diferent dels de les altres plantes ja que ha de 

tenir l’escala per accedir al sota coberta, la seva distribució queda de la següent manera: al 

accedir a l’habitatge hi ha un distribuïdor que comunica amb tres habitacions, la sala – cuina 

– menjador i un banys complert format per lavabo, inodor, bidet i banyera; en el distribuïdor 

hi ha l’escala que comunica aquesta planta amb el sota coberta. Al sota coberta hi ha un 

estudi, un bany format per lavabo, inodor i dutxa i un traster. Des de les dues habitacions de 

la façana principal s’accedeix a un balcó i des de l’habitació principal i de la sala, s’accedeix 

al balcó de la façana posterior, des de l’estudi del sota coberta s’accedeix a la terrassa 

situada a la façana posterior. Aquest habitatge també té totes les peces que ventilen i 

il·luminen directament a l’exterior, tant per la façana principal com per la façana posterior, 

exceptuant els banys que ventilen a coberta amb ventilació mecànica. 

L’edifici tindrà tres tipus de coberta: la que formarà el sostre de la planta alta del dúplex serà 

inclinada a dues aigües amb acabat de teula ceràmica i amb un pendent del 30%; la que 
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serà la terrassa del dúplex, serà plana amb acabat ceràmic; i l’altra, serà plana no transitable 

amb acabat de protecció format per grava. A una de les vessants de la coberta inclinada i a 

la coberta plana no transitable, és on s’ha previst la instal·lació de les plaques solars. La 

coberta plana no transitable només serà accessible per operacions de manteniment, l’accés 

es realitzarà per mitjà d’una trapa amb accés des de l’últim replà de l’escala comunitària. 

A continuació s’adjunten les superfícies útils i construïdes de l’estat reformat. 

 Superfícies útils (m²) Superfície útil (m²) Superfície construïda (m²) 

ESTAT REFORMAT  388,12 m² 534,58 m² 

    

PLANTA BAIXA   71,44 m² 99,17 m² 

local 71,44 m²  78,91 m² 

Espais exteriors     

pati 72,70 m²   

ESPAIS COMUNS   20,26 m² 

    

PLANTA TIPUS (1a -3a)  99,17 m² 

HABITATGE  73,14 m² 84,29 m² 

distribuïdor 10,93 m²   

s-m-c 23,13 m²   

habitació 1 11,87 m²   

habitació 2 9,63 m²   

habitació 3 8,11 m²   

bany 1 4,79 m²   

bany 2 4,68 m²   

Espais exteriors    

balcó 1 4,02 m²   

balcó 2 6,00 m²   

ESPAIS COMUNS   14,88 m² 

   

PLANTA QUARTA  99,17 m² 

HABITATGE  71,39 m² 84,29 m² 

distribuïdor 11,54 m²   

s-m-c 23,13 m²   

habitació 1 11,87 m²   

habitació 2 9,63 m²   
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habitació 3 8,11 m²   

bany 1 4,79 m²   

escala 2,32 m²   

Espais exteriors    

balcó 1 4,02 m²   

balcó 2 6,00 m²   

ESPAIS COMUNS   14,88 m² 

    

PLANTA SOTACOBERTA   38,73 m² 

HABITATGE  25,87 m² 33,89 m² 

escala 2,32 m²   

estudi 16,32 m²   

Bany 2 5,43 m²   

traster 1,80 m²   

Espais exteriors    

terrassa 30,35 m²   

ESPAIS COMUNS   4,84 m² 

 

 3.1.3 Prestacions de l’edifici 

 3.1.3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

3.1.3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

El disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el D 

141/2012 “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat” de manera 

que satisfà el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE. 

El programa funcional s’ha descrit a l’apartat anterior. A l’annex 1 s’adjunta la corresponent 

fitxa de justificació del D 141/2012. 

 3.1.3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’acces sibilitat 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 

del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D 135/1995) i el CTE SUA 

Seguretat d’utilització i accessibilitat, de manera que satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat 

fixat a la LOE. 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un 

itinerari accessible. 

L’accessibilitat vertical es realitza amb un itinerari practicable que comunica l’accés a l’edifici 

amb les diferents plantes on s’ubiquen els habitatges. Aquesta comunicació vertical es resol 

amb la instal·lació d’un ascensor practicable amb un únic sentit d’accés i amb unes 
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dimensions de cabina de 1,00 m d’amplada i 1,25 m de profunditat que comunica totes les 

plantes. 

L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta fins als habitatges 

es resol amb un itinerari practicable. 

A l’annex 1 s’adjunta la fitxa justificativa del D 135/1995 i del DB SUA on es recullen les 

condicions que presenta aquest itinerari practicable. 

 3.1.3.2 Seguretat estructural 

 3.1.3.2.1 Sustentació de l’edifici: característiqu es del terreny 

A la parcel·la ja hi ha un edifici construït format per planta baixa i dues plantes pis (definit al 

punt 2.1 corresponent a la memòria descriptiva de l’estat actual). Al haver-hi un edifici que té 

subministrament de tots els serveis bàsics, caldrà tenir-los en compte en el moment de 

començar a realitzar els treballs de fonamentació. Al no enderrocar l’edifici existent i 

augmentar el seu volum farà que s’hagi de comprovar tant l’estructura com els fonaments 

existents. Aquestes consideracions es defineixen al punt 3.2.1 corresponent a treballs previs 

de la memòria constructiva. 

S’ha realitzat un estudi geotècnic que com a dades generals indica que no hi ha presència 

de nivell freàtic, al terreny no s’hi ha trobat contingut de sulfats per tant és un terreny no 

agressiu, l’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament ab/g = 0,04, la classificació sísmica 

del terreny és C=1,3, C=1,6 depenent del tipus de sòl.  

A l’annex 11 s’adjunta l’estudi geotècnic realitzat. 

 

 3.1.3.2.2 Sistema estructural: bases de càlcul i ac cions  

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 

fonamentació es satisfan segons els paràmetres establerts al DB SE-C.   

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del 

CTE. 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les 

exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2: Aptitud al servei, en els termes de 

l’article 10 del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als 

Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

 DB SE Seguretat estructural 

 DB SE-AE Accions a l’edificació 

 DB SE-C Fonaments 

 DB SE-F Fàbrica 
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Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. 

Pel que fa a la sismicitat el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció 

sismorresistent. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a incendi. 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat 

següent (3.1.3.3 Seguretat en cas d’incendi). 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul 

i la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als 

apartats 3.2.3 Sistema estructural de la memòria constructiva. 

Per garantir la resistència i estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 

mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

 Estats Límit Últims 

 Estat Límit de Servei 

 Estat Límit de Durabilitat 

Comprovant que, considerant el valor de les accions, de les característiques dels materials i 

de les dades geomètriques, la resposta estructural bo és inferior a l’efecte de les accions 

aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte 

considerades, que són: 

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

 Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 

reparació de l’estructura. 

 Situacions accidentals, que corresponen a situacions excepcionals 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions 

especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i coeficients que 

s’especifiquen a continuació. 

- per situacions persistents o transitòries 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

- per situacions extraordinàries 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥  

γG : coeficient parcial d’una acció permanent 

γQ : coeficient parcial per a una acció variable 

Gk: valor característic d’una acció permanent 

Qk: valor característic d’una acció variable simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 
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ψ0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits al DB SE i són els 

següents: 

Coeficients de simultaneïtat Categoria ψψψψ0 ψψψψ1 ψψψψ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús  

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 

Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 

Cobertes accessibles només per a 

conservació 
G 0 0 0 

Neu 

per alçades ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 

Vent   0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny   0,7 0,7 0,7 

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és de 50 anys, el que 

s’estableix al DB SE1 punt 2a, i s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi 

estableixen pels diferents materials emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc) que no 

formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons 

les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de  manteniment. 

ACCIONS 

- Càrregues permanents (G) 

Pesos propis: els pesos propis utilitzats pel càlcul estan especificats a l’annex 1 

Comprovació de l’estructura existent i proposta de la nova estructura 

Materials  kN/m³ 

Formigó armat 25,0 

Formigó en massa 23,0 

Morter de ciment 19,0 

Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0 

Totxo calat 15,0 

Totxana 12,0 

Acer estructural 78,5 

 

Revestiments  kN/m² 
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Enguixat 0,15 

Arrebossat 0,20 

 

Elements constructius superficials  kN/m² 

Llosa d’escala de 18 cm 4,50 

Llosa voladís de 20 cm 5,00 

Llosa massissa de 20 cm (coberta) 5,00 

Teulada de teula ceràmica 0,70 

Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0,60 

Fals sostre de guix 0,20 

Envans de maó fins a 7cm de gruix 1,00 

 

Elements constructius lineals (alçada entre plantes = 2,70m) kN/m² 

Compartimentacions de totxo calat de  14 + aïllaments + acabats 5,60 

Compartimentacions de totxo calat de  14 + maó foradat de 7 + acabats 6,45 

Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior) 7,00 

Mitgera (totxo calat de 14 + placa de guix) 5,60 

 

Accions del terreny: es consideren les empentes del terreny segons les característiques que 

s’esmenten a l’apartat 3.2.2 Sustentació de l’edifici de la memòria constructiva. 

- Càrregues variables (Q) 

Sobrecàrregues d’ús: s’agafen els valors de la taula 3.1 del DB SE-AE del CTE, que 

s’adjunta a continuació. 
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Taula 3.1 – Valors característics de les sobrecàrregues d’ús 

Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3kN/m² 

Sobrecàrrega en balcons volats: 3kN/m² 

Accions sobre baranes i divisòries: les baranes s’han dimensionat per a una força 

horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior de: 

 F: coberta transitable  1,6 kN/ml 

 A1: habitatges   0,8 kN/ml 

Acció del vent: 

 L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb un grau d’aspresa IV 

 Alçada topogràfica de l’emplaçament: 140 m 

 Alçada de l’edifici h: 19,05 m 

 Dimensió x: 7,00 m 

 Dimensió y: 14,50 m 

 Esveltesa h/x: 2,72 

 Esveltesa h/y: 1,31 

 Pressió estàtica considerada: qe = qb x ce x cp 

 Càrrega bàsica de vent, qb = 0,50 kN/m² 

 Coeficient d’exposició, ce variable amb l’alçada del punt considerat i del grau 

d’aspresa de l’entorn on està situat l’edifici, segons la següent taula del DB SE-AE del CTE. 
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Taula 3.2 – Valors del coeficient d’exposició al vent ce 

 Ce → planta baixa: 1,4 

  planta primera: 1,7 

  planta segona: 1,9 

  planta tercera: 2,1 

  planta quarta: 2,2 

  planta sotacoberta: 2,4 

Coeficient eòlic s’ha obtingut amb la següent taula d’aquest DB. depèn de l’esveltesa per 

edificis de pisos: 

 

Taula 3.3 – Coeficient eòlic en edificis de pisos 

Coeficient de pressió → cpx = 0,80 

    csx = 0,65 

    cpy = 0,80 

    csy = 0,60 

Per tant: 

Vent direcció x Pressió (kN/m²) Succió (kN/m²) 

planta baixa 0,56 0,455 

planta primera 0,68 0,553 

planta segona 0,76 0,618 

planta tercera 0,84 0,683 

planta quarta 0,88 0,715 

planta sotacoberta 0,96 0,780 
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Vent direcció y Pressió (kN/m²) Succió (kN/m²) 

planta baixa 0,56 0,420 

planta primera 0,68 0,510 

planta segona 0,76 0,570 

planta tercera 0,84 0,630 

planta quarta 0,88 0,660 

planta sotacoberta 0,96 0,720 

 

Accions tèrmiques: no s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura de formigó 

armat ja que no hi ha elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 

No s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica donat que les seves dimensions 

són inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB SE-F i 

que s’adjunta a continuació, pel cas de les parets de totxo ceràmic amb retracció final de 

morter ≤ 0,15 mm/m i expansió final per humitat de les peces ceràmiques ≤ 0,15 mm/m. 

 

Taula 3.4 – Distància màxima entre juntes de moviment de fàbriques sustentades 

 

Càrrega de neu:  Zona climàtica d’hivern: Zona 2 

   Alçada topogràfica: 146 m 

   Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,5 kN/m² 

   Coeficient de forma de la coberta inclinada 17º µ = 1 

   Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la 

coberta inclinada: qn = µ · sk = 0,5 kN/m² 

   Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la 

coberta plana: qn = µ · sk = 0,5 kN/m² 
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Aquests paràmetres s’han extret de les taules i figures de l’Annex E del DB SE-AE del CTE i 

que s’adjunten a continuació: 

 

Figura 3.1 – Zones climàtiques d’hivern 

 

Taula 3.5 – Sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal (kN/m²) 

 

- Accions accidentals (A) 

Sisme: l’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ac/g = 0,04 i l’edifici es classifica 

com d’importància normal. 
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Incendi: El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats pel 

DB SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex F per 

les parets de càrrega d’obra de fàbrica. 

Amb aquests mètodes simplificats no és necessari tenir en compte les accions indirectes 

derivades del incendi i per tant les accions aplicades en el cas d’incendi són les mateixes 

que en situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat 

aplicables en la situació extraordinària d’incendi. 

 

 3.1.3.3 Seguretat en cas d’incendi 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències 

bàsiques SI del CTE. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 

Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 

Al primer annex s’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edifici 

d’habitatges plurifamiliar”. A continuació es relacionen els aspectes més importants de la 

seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques. 

- SI1 – Propagació interior 

L’edifici està compartimentat en dos sectors d’incendi que corresponen amb els usos 

previstos i que han de tenir una resistència al foc EI (t): 

 - Residencial habitatge: EI 90, l’alçada d’evacuació de l’edifici és 13,15 m 

 - Local comercial: EI 90, l’alçada d’evacuació és 0,00 m 

Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi. Les 

instal·lacions que passen per les canalitzacions de l’escala i dels conductes situats al costat 

de l’ascensor i dels locals humits seran no propagadores del foc. 

Els materials de revestiment de les zones comuns tindran la següent classe de reacció al 

foc: - C-s2,d0 i EFL en zones ocupables excepte a l’interior dels habitatges 

 - Bs1,d0 i BFL-s1 en locals d’instal·lacions 

- SI2 – Propagació exterior 

La mitgera tindrà una resistència al foc EI 120. 

La façana de l’edifici garanteix les franges EI 60: de 0,50 m en la trobada amb la mitgera; i 

d’1 m d’amplada en la trobada amb les parets o forjats que compartimenten sectors 

d’incendi (local i habitatge). 

- SI3 – Evacuació dels ocupants 

Les plantes dels habitatges tenen una sortida de planta a través d’una escala no protegida 

d’1,00 m d’amplada ja que l’alçada d’evacuació no supera els 14 m i el recorregut des de la 

porta de l’habitatge fins a l’arrencada de l’escala en planta no supera els 25 m. 
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- SI4 – Instal·lacions de protecció contra incendis 

Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia 21A/113B a l’escala  dels 

habitatges. 

- SI5 – Intervenció dels bombers 

L’edifici té una alçada d’evacuació superior a 9,00 i per tant, hi haurà un espai de maniobra 

pels bombers amb les següents característiques al llarg de la façana del carrer: 

 amplada mínima: 5,00 m 

 separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l’edifici: 18,00 m 

 distància màxima fins als accessos a l’edifici necessaris per poder arribar a totes les 

zones: 30,00 m 

 pendent màxima: 10% 

L’edifici té façana accessible pels bombers a través del Passeig Doctor Moragas. En 

aquesta façana es troba la sortida d’evacuació dels habitatges i del local; a cada planta hi ha 

obertures que permeten l’accés als bombers en cas d’incendi de dimensions superiors a 

0,80 x1,20 m i amb un ampit situat a menys de 1,20 m del nivell del terra de la planta. 

- SI6 – Resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà com a mínim: 

 R 90 a la zona d’ús habitatge, ja que l’evacuació de l’edifici és de 16 m (<28m) 

 R 90 al local comercial, ja  que l’alçada d’evacuació és < a 15 m 

 

3.1.3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les 

exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condiciones segures i 

evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i 

utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el DB SUA, així 

com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D 141/2012 de Condicions d’habitabilitat dels 

habitatges i el D 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques 

del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen en les fitxes 

justificatives que s’adjunten a l’annex 1. 

- SUA1 - Risc de caigudes 

Els paviments de la zona de l’accés a l’edifici seran de Classe 2 en les zones planes i de 

l’escala, a la zona de la rampa d’accés el paviment serà de Classe 3. Els paviment de classe 

2 tindran una resistència al lliscament de 35 < Rd ≤ 45 i els de classe 3 la resistència al 
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lliscament serà Rd > 45. Aquests paràmetres són d’acord el què especifica la taula 1.1 i 1.2 

del DB SUA1 del CTE. 

 

Taula 3.6 – Classificació dels paviments 

 

 

Taula 3.7 – Classe de paviments segons la seva localització 

A tot l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments i aquests no tindran juntes que 

sobresurtin més de 4 mm ni perforacions ni forats. 

No hi haurà graons aïllats a les zones de circulació. 

A les zones amb una diferència de nivell superior a 55 cm s’hi col·locaran barreres de 

protecció per evitar les caigudes.  

Les baranes tindran una alçada mínima de 0,90 m a les zones on la diferència de cota sigui 

com a màxim de 6,00 m i una alçada de 1,10 m quan la diferència de nivell sigui superior als 

6,00 m. Les baranes estaran dissenyades de tal manera que no puguin ser escalables, les 

baranes de barrots verticals, aquests estaran separats a una distància màxima de 10 cm. A 

les baranes de les escales, la distància entre la línia dels graons i la part inferior de l’escala 

hi haurà una separació màxima de 5 cm, tal com indica la figura 3.2 d’aquest DB. 
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Figura 3.2 – Configuració baranes escala 

L’escala de l’edifici estarà formada per graons amb una estesa de 28 cm i una alçada de 

18,33 cm, complint així la relació: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. L’amplada de l’escala serà de 

1,00 m. Els replans entre dos trams d’escala tindran una amplada de 1,00 m. 

L’escala d’ús privat de l’habitatge de la planta quarta estarà formada per graons de 28 cm 

d’estes i 17,65 cm d’alçada i tindrà una amplada de 90 cm. 

La rampa d’accés fins a la zona de l’ascensor té un pendent del 6,8% ja que té una longitud 

és inferior a 6 m, i una amplada de 1,20 m. La rampa tindrà un passamà en tot el seu 

recorregut situat a 90 cm d’alçada. 

Tots els vidres exteriors seran practicables per tal de facilitar la seva neteja tant per l’interior 

com per l’exterior. 

- SUA2 - Risc d’impacte o atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de 

produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els quals garantiran el 

nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen als apartats 3.2.4 

“Envolvent i acabats exteriors” i 3.2.5 “Compartimentació i acabats interiors”. També es 

considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics, 

que tindran els dispositius de protecció adequats al tipus d’accionament i compliran amb les 

especificacions tècniques pròpies. 

- SUA3 - Risc d’immobilització 

Els diferents banys dels habitatges tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de 

l’exterior. 

- SUA4 - Risc causat per il·luminació inadequada 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació pels espais que formen les zones comunes de 

circulació, tant a l’interior com a l’exterior i els valors es recullen a l’apartat 3.2.7.8 

“Instal·lació d’il·luminació”. 

- SUA5 - Risc causat per situacions d’alta ocupació 

Els edificis d’habitatges no estan dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest DB. 

- SUA6 - Risc d’ofegament 
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Al ser un projecte que fa referència a un edifici plurifamiliar aquest DB no li és d’aplicació ja 

que, no es tracta d’una piscina d’ús col·lectiu. 

- SUA7- Risc causat per vehicles en moviment 

No és d’aplicació ja que no hi ha cap zona amb ús d’aparcament. 

- SUA8 – Risc causat per l’acció del llamp 

No es preveu disposar d’instal·lació de llamp ja que un cop avaluada la necessitat de 

disposar-ne i calculat el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció 

està dins els marges on la instal·lació no és obligatòria. 

- SUA9 – Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat s’han justificat a l’apartat 

3.1.3.1.2 “Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat”. 

 3.1.3.5 Salubritat 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 

protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant 

d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de 

l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 

residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. I al primer 

annex s’adjunten les corresponents fitxes justificatives. 

 

 3.1.3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica del HS 1 de protecció contra la humitat. 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord el DB HS1, tenint en compte els següents 

paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel disseny de murs i terres: 

 - el terreny té un coeficient de permeabilitat: Ks≤10-5 cm/s 

 - el nivell freàtic es troba  per sota el terra de l’edifici 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1, tal com indica la següent taula d’aquest DB, per 

als terres i murs en contacte amb el terreny. 

 

Taula 3.8 – Grau d’impermeabilitat mínim exigit als terres 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat a la fitxa del compliment del DB 

HE1. 
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Pel que fa al disseny de les façanes: 

 - grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

 - zona pluviomètrica III 

 - l’alçada de coronament de l’edifici és superior a 16m i inferior a 40m 

 - al tractar-se d’un edifici situat en un terreny tipus IV (zona urbana), la classe 

d’entorn és E1 

Tots aquests paràmetres (extrets de les taules que s’adjunten a continuació) fan que el grau 

d’impermeabilitat de les façanes sigui com a mínim 3. 

 

Figura 3.3 – Zones eòliques 

 

 

Taula 3.9 – Grau d’exposició al vent 
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Figura 3.4 – Zones pluviomètriques de promitjos en funció de l’índex pluviomètric anual 

 

 

Taula 3.10 – Grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes 

Pel que fa al disseny de les cobertes: 

El disseny de les cobertes s’ha realitzat de tal manera que la seva solució constructiva fa 

que compleixi el grau d’impermeabilitat. Aquests aspectes es defineixen a l’apartat 3.2.4.5 

referent a cobertes de la memòria constructiva. 

 

 3.1.3.5.2 Recollida i evacuació de residus 

Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres 

que determina el DB HS2, així com les especificacions del D 21/2006 de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors al carrer i per 

tant es preveu un local com a espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de 

residus de l’edifici, d’una superfície útil mínima de 4,29 m²; aquest espai com que té una 

superfície inferior a 5,00 m², no cal complir l’apartat de protecció contra incendis; a més de 

l’espai d’emmagatzematge immediat als habitatges; aquest espai de reserva es situa a la 
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planta baixa de l’edifici, amb accés des de la zona comuna. Aquest espai de reserva 

disposarà d’una presa d’aigua, bonera sifònica de desguàs, il·luminació i una base d’endoll. 

La seva ventilació serà mecànica fins a la coberta. No es pren consideració el local, ja que el 

seu ús encara no està definit. 

Per a l’espai d’emmagatzematge immediat dels habitatges es preveu un espai de 225 dm³ 

per cadascun dels habitatges situat a la cuina.   

Tal com indica el DB HS2 del CTE, la capacitat d’emmagatzematge per cada fracció s’ha 

calculat utilitzant la següent expressió: C=CA x PV, 

sent  C la capacitat d’emmagatzematge a la vivenda per fracció (dm³) 

 CA el coeficient d’emmagatzematge (dm³/persona) per cada fracció (segons la taula 

següent) 

 PV el nombre estimat d’ocupants habituals de la vivenda, equival a la suma dels 

dormitoris individuals i el doble de número dels dormitoris dobles 

 

Taula 3.11 – Coeficient d’emmagatzematge 

PV = 4 persones, ja que tenim dues habitacions individuals i una habitació doble 

Amb aquests paràmetres obtenim el volum mínim necessari per cada fracció, també s’ha de 

tenir en compte que independentment del volum obtingut amb aquest paràmetres, el volum 

mínim exigit ha de ser 45 dm³ per fracció i que cada fracció ha de tenir una superfície en 

planta de 45 dm³. 

 CENVASOS LLEUGERS = 31,20 dm³ 

 CMATÈRIA ORGÀNICA = 12,00 dm³ 

 CPAPER/CARTRÓ = 43,40 dm³ 

 CVIDRE = 13,44 dm³ 

 CVARIS = 42,00 dm³ 

Un cop obtinguts els resultats, observem que el volum obtingut per cada fracció és inferior a 

45 dm³ i per tant, aquest últim valor serà el que s’ha de preveure per cada fracció. 

A l’annex 1 s’adjunta la fitxa justificativa d’aquest document bàsic. 

 

 3.1.3.6 Protecció contra el soroll 

Es complimenta l’exigència de protecció enfront el soroll mitjançant el procediment de l’opció 

simplificada que ofereix el DB HR. 
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- Condicionants de l’entorn 

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord el DB HR per tal de garantir 

l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll Ld que es defineixen a 

continuació: 

La façana a carrer presenta un índex a soroll dia , Ld de 64 dBA, d’acord amb el mapa de 

capacitat acústica de Barberà del Vallès que es mostra en la següent figura.  

 

Figura 3.5 – Mapa sonor diürn en façana 

 

Per la façana posterior s’ha calculat amb un Ld de 54 dBA ja que no està exposada 

directament al soroll d’automòbils, aeronaus, activitats industrials, comercials o esportives. 

 

Taula 3.12 – Valors d’aïllament acústic a soroll aeri, D2m,nT,Atr, en dBA, entre el recinte 

protegit i l’exterior, en funció de l’índex de soroll dia, Ld 

- Definició acústica dels espais 

L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 
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Unitats d’ús:     cada habitatge és una unitat d’ús 

Zones comunes:    els espais d’ús comú de l’edifici 

Recintes habitables no protegits: cuines, banys, distribuïdors, passadissos dels 

habitatges 

Recintes habitables protegits:  dormitoris, sales-cuina de cada habitatge 

Recintes no habitables:  quartos de comptadors i magatzem de residus 

Recintes d’instal·lacions o d’activitat: local de la planta baixa i el recinte de l’ascensor 

(ja que disposa la maquinària incorporada a la 

caixa de l’ascensor). 

Recintes sorollosos: l’edifici no presenta recintes sorollosos 

 

A l’annex 1 s’adjunta la fitxa resum de les exigències del DB HR i a l’annex 3  s’adjunta el 

compliment de les exigències d’aquest document realitzat amb la Opció Simplificada. 

 

 3.1.3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, 

del qual s’adjunta a l’annex 4 els resultats obtinguts amb el programa LIDER on es recullen 

les solucions constructives que donen compliment a aquest decret, en funció de la zona 

climàtica on s’ubica l’edifici i els tancaments que conformen l’envolvent. 

 

 3.1.3.8 Altres requisits de l’edifici 

- Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 

infraestructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”. (BOE 

28/0281998). Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han considerat a la 

memòria constructiva a l’apartat 3.2.7 referent a Condicionament, instal·lacions i serveis. 

- Ecoeficiència 

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 

Generalitzat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i 

els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix a l’apartat de la memòria constructiva 

corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc) i en alguns casos, 

també als plànols. 
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A més dels paràmetres obligatoris, se n’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 

punts mínims establerts pel Decret, fent un total de 18 PUNTS. A l’annex 1 s’ha adjuntat la 

fitxa resum, justificativa del seu compliment. 

 

3.2 Memòria constructiva 

 3.2.1 Treballs previs 

Per la realització de l’ampliació de l’edifici serà necessari la realització d’un estudi geotècnic 

per tal de determinar el tipus de terreny que hi ha. Es faran cates per tal de saber com és la 

fonamentació existent i poder determinar si és suficient per realitzar l’ampliació de l’edifici o 

si pel contrari, caldrà reforçar-la. També serà necessari la realització de proves de càrrega 

de les parets de càrrega existents i així determinar la tensió màxima a la que poden estar 

sotmeses. 

Es comprovarà si els fonaments existents són suficients per la realització de la remunta i si 

les parets de càrrega tenen la capacitat portant necessària per suportar el nou pes (aquests 

càlculs s’han realitzat a l’annex2). 

S’enderrocaran els envans interiors que formen l’actual distribució interior i s’arrencarà el 

paviment. 

S’enderrocarà la coberta existent prenent les mesures necessàries per tal d’evitar que en 

cas de pluja, hi pugui haver filtracions d’aigua tant als habitatges veïns com a les plantes 

inferior de l’edifici on s’ha de fer la intervenció. Es farà una mitja canya de morter a la unió 

entre el forjat i la paret mitgera per evitar que l’aigua es filtri. Es pintarà amb pintura 

impermeabilitzant tipus oxiasfalt, pintura butílica el forjat superior i es faran uns forats per 

poder conduir l’aigua de pluja cap a la xarxa de clavegueram existent de l’edifici. 

Es rebaixarà el terra de la planta baixa fins a arribar al nivell necessari per poder realitzar el 

recalç de la fonamentació existent. 

3.2.2 Sustentació de l’edifici 

La cota de fonamentació de l’edifici és -0,80 m, referida a la cota ±0,00 del projecte. Aquesta 

cota correspon a la capa A, formada per argiles amb nòduls de carbonat. 

Com a paràmetres de càlcul s’han fet servir els que l’estudi geotècnic atribueix a la capa A i 

són els següents: 

 - pressió vertical admissible de servei q’bruta = 0,10 N/mm² (1,1 Kg/cm²) per un 

assentament màxim de 2,54 cm 

 - coeficient sísmic C = 1,6 

 - terreny no expansiu 

 - terreny no agressiu al formigó armat segons la taula 8.2.3b de l’EHE 
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 - nivell freàtic no trobat en els 6,20 m de profunditat dels sondejos i no es preveuen 

variacions que puguin afectar a la fonamentació projectada 

 - els materials travessats pels sondejos es poden excavar amb maquinària ordinària 

A l’annex 11 s’adjunta l’estudi geotècnic. 

 

 3.2.3 Sistema estructural 

 3.2.3.1 Fonaments 

Un cop realitzats els càlculs de la comprovació de la fonamentació existent, s’arriba a la 

conclusió que aquesta fonamentació no és suficient per absorbir les càrregues de l’edifici 

ampliat i per tant s’haurà de fer un recalç. 

Segons la informació obtinguda, les recomanacions i conclusions de l’estudi geotècnic 

realitzat i que forma part del projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat com a reforç 

estructural els micropilons. La justificació de la solució adoptada i càlculs es recullen a 

l’annex 2 – Comprovació de l’estructura existent i proposta de la nova estructura. 

Per la realització dels micropilons s’haurà de deixar tota la zona de la planta baixa sense 

obstacles i neta fins al nivell superior dels fonaments existents. Una vegada la zona estigui 

preparada per treballar es farà el replanteig dels micropilons, segons càlculs, en aquest cas 

estaran a 80 cm entre ells. Fet el replanteig i col·locada la màquina al centre del micropiló es 

començaran les feines de perforació per rotació. La barrina perfora combinant els moviments 

de rotació i descens, amb la longitud de la barrina es controlarà la profunditat de l’excavació; 

els micropilons hauran de tenir una profunditat de 8,00 m. El buidat es farà per mitjà d’aire a 

pressió. 

Abans de la col·locació de l’armadura tubular, es netejarà el fons injectant aigua a pressió. 

L’armadura es col·locarà centrada respecte l’eix del micropiló, verificant que mantingui la 

verticalitat. L’armadura es prepararà fora la zona on s’han de fer els micropilons, preveient 

els trams de tub necessaris per fer els empalmes mitjançant rosca o soldadura. L’armadura 

haurà de sobresortir uns 60 cm per tal de poder realitzar la coronació del micropiló i poder 

tallar la part sobrant. 

Per evitar que hi hagi contaminacions a l’interior de la perforació, es farà una injecció de 

beurada de ciment abans de les 24 hores de la introducció de l’armadura. 

Es farà una única injecció global (IU), el capçal d’injecció es col·loca a l’obertura de 

l’armadura del micropiló. La injecció passa a través del tub i puja per les parets de la 

perforació fins a completar el micropiló.  

Una vegada formigonats els micropilons es faran les coronacions soldades als micropilons. 
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En el cas dels micropilons als que se’ls hi ha de fer l’encep, després de la coronació es farà 

una capa de formigó de neteja i es col·locarà l’armadura de la sabata. El micropiló ha de 

penetrar dins l’encep més de 5 cm. 

 

Figura 3.6 – Micropilons acabats 

 3.2.3.2 Estructura 

Descripció: 

L’estructura consta de planta baixa, quatre plantes pis i sotacoberta. 

L’estructura horitzontal de totes les plantes inclosa la coberta, és un forjat unidireccional amb 

doble bigueta prefabricada de formigó armat, amb un intereix de 60 cm i amb un entrebigat 

de revoltons ceràmics; els sostres horitzontals tenen un cantell de 22+5 i la coberta inclinada 

a dues aigües amb pendent del 30% té un cantell de 20+5.  

L’estructura vertical està formada per parets de càrrega d’obra de fàbrica, de peces de maó 

calat de 29x14x5 cm.. 

Mètode de càlcul: 

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE de càlcul espacial d’estructures 

tridimensionals versió After Hours (versió per estudiants). 

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i les compartimentacions 

només es tenen en compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 
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Les càrregues aplicades per al càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de la 

resistència i estabilitat com per a les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat a 

l’apartat 3.1.3.2.2 Sistema estructural: bases de càlcul i accions de la memòria descriptiva. 

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals 

s’han adoptat els valors nominals definits als plànols del projecte. 

El càlcul  la comprovació de la fonamentació existent i el corresponent reforç, pel que fa la 

seva interacció amb el terreny, s’ha fet segons el què estableix el DB SE-C, comprovant els 

ELU i ELS amb els corresponents coeficients de seguretat especificats a la memòria 

descriptiva a l’apartat 3.1.3.2.2 Sistema estructural: bases de càlcul. Pel que fa a la 

seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les 

especificacions de l’EHE. 

Dimensionat: 

Com a valor de càlcul de les accions s’ha agafat els valors nominals definits en els plànols 

del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa 

a l’annex 11 de l’EHE. 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que 

puguin resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 

 
i,ki,0

1i
i.Q1,k1,Qj,k

1j
j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑

>≥
 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que 

puguin resultar reversibles són anomenades combinacions freqüents: 

 
i,ki,2

1i
i,Q1,k1,11,Qj,k

1j
j,G QQG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ+∗γ ∑∑

>≥
 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga durada són 

les anomenades combinacions quasi permanents: 

 
i,ki,2

1i
i,Qj,k

1j
j,G QG ∗ψ∗γ+∗γ ∑∑

>≥
 

Estructura de formigó armat: 

S’ha dividit l’estructura en els següents grups d’ambient seguint els criteris de les taules 

8.2.2 i 8.2.3 de l’EHE, per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra. 

Elements estructurals de formigó armat: 

Element estructural  Tipus d’ambient  Criteris addicionals  

murs caixa ascensor i forjats 

interiors 
I 

 

forjats interiors de cuines i 

banys I 

en aquestes zones el formigó es preveu 

revestit o bé es garanteix que no es 

produiran condensacions 
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forjats exteriors revestits IIa  

llosa de coberta aïllada i 

impermeabilitzada 
I 

 

lloses de balcó de formigó 

vist amb tractament 

anticarbonatació 

IIa 

 

 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir 

aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda 

reflectit als plànols i el que servirà per definir els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de 

l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels 

diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó 

elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per un control 

d’execució estadístic. 

Plantes tipus – lloses de balcó de formigó vist de 20cm amb 

tractament anticarbonatació 

(habitatge – alçada evacuació > 15 m) 

rnom = 30 mm 

Classe d’exposició: 

 IIa  

Exigència al foc: 

 R 60 

 gruix mínim de la llosa 80 mm 

 distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20 mm 

Exigència de durabilitat 

 rmín = 2 mm 

 10 mm d’increment de recobriment 

Totes les plantes – llosa d’escala  

(habitatge – alçada evacuació > 15 m) 
rnom = 25 mm 

Classe d’exposició: 

 I 

Exigència al foc: 

 R 60 

 gruix mínim de la llosa 80 mm 

 distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20 mm 

Exigència de durabilitat 
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 rmín = 15 mm 

 10 mm d’increment de recobriment 

Caracterització dels materials: 

Formigó: el formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus 

d’exposició, amb el càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució 

d’obra, serà: 

 sostres unidireccionals: 

  HA-25/B/20/IIa 

  nivell de control: estadístic 

Acer d’armar: barres corrugades B500S 

  malles electrosoldades B500T 

Morters de revestiment: 

  resistència flexo tracció als 28 dies: R fl, 28 ≥ 2 N/mm² 

  adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000 σ ≥ 1,5 N/mm2 

  coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 

  gruix del morter: e ≤ 20 mm 

  mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25.000 N/mm² 

  retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

Tractament anticarbonatació: 

  gruix equivalent d’aire al CO2: S D (CO2) > 200 m 

  resistència a la difusió del CO2: µ (CO2) > 1.000.000 

  resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D H2O ≤ 4 m 

  adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2 

 

Coeficients  parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estat Límit de 

Servei 
1,0 1,0 

 

 3.2.4 Envolvent i acabats exteriors 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents 

Bàsics del CTE. 

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 

compartimentació interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol 
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que s’adjunta com a annex a la Memòria, i agrupats segons la següent classificació: terres 

en contacte amb el terreny, façanes, mitgeres, cobertes, terres en contacte amb l’exterior, 

compartimentacions interiors verticals, compartimentacions interiors horitzontals i elements 

de protecció. 

Per cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i 

prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació. 

Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HR “Protecció enfront al 

soroll i DB HE-1 “Limitació de la demanda energètica”. 

 

 3.2.4.1 Terres en contacte amb el terreny 

La solera de l’edifici serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix 

un grau d’impermeabilitat ≤ 1 (Ks = 10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic 

es troba 10 m per sota el terreny de l’edifici). 

ET1: (local) Solera de formigó armat. 

Composició  Gruix (cm) 

Emmacat de graves 15 

Làmina impermeabilitzant de polietilè - 

Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 1Ø6c/30. 15 

EPS Poliestirè extrusionat [0,034 W /mK] 9 

Paviment ceràmic 1 

DB HS 1: Solera sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau 

d’impermeabilitat ≤ 1 

DB SI: Paviment ceràmic, reacció al foc: A1 > EFL 

 

 3.2.4.2 Murs en contacte amb el terreny 

Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals d’obra de fàbrica, formats per peces 

de maó calat de 29x14x9 cm, garanteixen un grau d’impermeabilitat ≤ 1 (Ks = 10-9 cm/s i 

presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10 m per sota el terreny de l’edifici). 

ET2: (local, caixa d’escala i ascensor) Mur flexoresistent d’obra de fàbrica, amb cambra i 

envà interior. Gruix total 20,5 cm 

Composició  Gruix (cm) 

Mur flexoresistent d’obra de fàbrica 15 

Envà de maó foradat de gran format senzill (peça: 50x20x4 cm) col·locat 

amb morter mixt 1:2:10 
4 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 1,5 

DB HS 1: Mur parcialment estanc: V1 / grau d’impermeabilitat ≤ 1 
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DB SI:  Mur, resistència al foc ≥ REI 120 

 Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > B-s1, d0 

  

3.2.4.3 Façanes 

- Part cega de les façanes: 

Les façanes seran d’obra de fàbrica composta per dues fulles de maó ceràmic amb 

aïllament tèrmic intermig i cambra d’aire. L’acabat exterior serà revestiment continu tipus 

monocapa. A la façana del carrer es preveu un sòcol amb revestiment de pedra natural. Les 

façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C, alçada de l’edifici < 

15 m i zona pluviomètrica III). 

EE1: Façana d’obra de fàbrica revestida amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 33 

cm. 

Composició  Gruix (cm) 

Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la 

filtració i pintat de color RAL9001 
2 

Fàbrica de maó calat, peça de 28x13,5x9 cm, morter de ciment 1:4 junta 

d’1 cm 
13,5 

Cambra d’aire sense ventilar 2 

XPS Panell de poliestirè extruït (0,034 W/mK) col·locats amb separadors 11 

Envà de maó foradat senzill, peça de 24x14x4 cm col·locat amb morter mixt 

1:2:10 
4 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis o en el cas dels banys, arrebossat a bona 

vista remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència 

col·locada amb morter adhesiu 

1,5 – 2,5 

DB HE 1: EE1 Façana revestiment continu / U = 0,26 W/m²K 

DB HR: RAtr = 49 dBA i m = 220 kg/m² 

DB HS 1: R1+C1+B2 / grau d’impermeabilitat ≥ 3 

DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60 

EE2 (local en planta baixa): Façana d’obra de fàbrica aplacada amb peces de pedra natural 

collades mecànicament amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 35 cm. 

Composició  Gruix (cm) 

Aplacat de pedra natural amb peces fixades mecànicament 4 

Fàbrica de maó calat, peça de 28x13,5x9 cm, morter de ciment 1:4 junta 

d’1 cm 
13 
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Cambra d’aire sense ventilar 2 

XPS Panell de poliestirè extruït (0,034 W/mK) col·locats amb separadors 11 

Envà de maó foradat senzill, peça de 24x14x4 cm col·locat amb morter mixt 

1:2:10 
4 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis. 
1,5 

 

DB HE 1: EE1 Façana revestiment continu / U = 0,26 W/m²K 

DB HS 1: R1+C1+B2 / grau d’impermeabilitat ≥ 3 

DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60 

 Revestiment exterior (aplacat pedra), reacció al foc: A1 > B-s3, d2 

 Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > C-s2, d0 

- Obertures de les façanes: 

La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic i envidrament 

amb cambra d’aire.  

Totes les finestres i balconeres tenen persiana enrotllable. La designació dels vidres és: 

interior-cambra-exterior 

B1:  (façana est) Balconera amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb cambra, 

corredissa de 2 fulls. Llum de pas 1,10x2,10m 

Doble vidre amb cambra (6-12-6) 

Fusteria alumini amb trencament de pont tèrmic entre 4 i 12 mm (U = 4,00 W/m²K) 

DB HE 1: B1 / U = 3,14 W/Wm²K / Fest = 0,20 (reculada) / Permeabilitat a l’aire = Classe 3 

DB HR: RAtr = 41dBA 

B2:  (façana sud-oest) Balconera amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb cambra, 

corredissa de 2 fulls. Llum de pas 2,50x2,10m 

Doble vidre amb cambra (6-12-6) 

Fusteria alumini amb trencament de pont tèrmic entre 4 i 12 mm (U = 4,00 W/m²K) 

DB HE 1: B2 / U = 3,14 W/Wm²K / Fsud-oest = 0,20 (reculada) / Permeabilitat a l’aire = Classe 

3 

DB HR: RAtr = 38dBA 

B3:  (façana sud-oest) Balconera amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb cambra, 

corredissa de 2 fulls. Llum de pas 1,10x2,10m 

Doble vidre amb cambra (6-12-6) 

Fusteria alumini amb trencament de pont tèrmic entre 4 i 12 mm (U = 4,00 W/m²K) 

DB HE 1: B3 / U = 3,14 W/m²K / Fsud-oest = 0,20 (reculada) / Permeabilitat a l’aire = Classe 3 

DB HR: RAtr = 40dBA 
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B4:  (façana sud-oest) Balconera amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb cambra, 

corredissa de 2 fulls. Llum de pas 2,40x2,00m 

Doble vidre amb cambra (6-12-6) 

Fusteria alumini amb trencament de pont tèrmic entre 4 i 12 mm (U = 4,00 W/m²K) 

DB HE 1: B4 / U = 3,14 W/m²K / Fsud-oest = 0,20 (reculada) / Permeabilitat a l’aire = Classe 3 

DB HR: RAtr = 39dBA 

PE: (façana est) Porta entrada edifici amb trencament de pont tèrmic i doble vidre, batent 

d’un full i tarja lateral fixa. Llum de pas 0,85x2,25m 

Doble vidre (6-6) 

Fusteria alumini amb trencament de pont tèrmic entre 4 i 12 mm (U = 4,00 W/m²K) 

DB HE 1: PE / U = 2,20 W/m²K / Fest = 0,20 (reculada) / Permeabilitat a l’aire = Classe 3 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte nivell 3. 

F1: (façana est) Tancament de la caixa d’escala, amb fulls oscil·lants i targes fixes. 

Doble vidre (6-6) 

Fusteria alumini amb trencament de pont tèrmic entre 4 i 12 mm (U = 4,00 W/m²K) 

DB HE 1: F1 / U = 2,20 W/m²K / Fest = 0,20 (reculada) / Permeabilitat a l’aire = Classe 3 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte nivell 3. 

- Elements de protecció de les façanes: 

Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat als 

balcons i escales i mur d’obra de fàbrica arrebossat i pintat a la terrassa de la planta 

sotacoberta. 

L’alçada de protecció és d’1,10 m quan el desnivell que protegeix és superior a 6 m i de 0,90 

m quan aquest desnivell està entre 0,55 m i fins a 6 m. La barana de protecció de l’escala 

comunitària té una alçada de 0,90 m. 

 

 3.2.4.4 Mitgeres 

La mitgera en contacte amb l’edifici veí es resol amb fàbrica de maó calat amb trasdossat de 

plaques de guix laminat reblint la cambra amb llana mineral. 

EM1: Mitgera. Gruix total 19 cm. 

Composició  Gruix (cm) 

Fàbrica de maó calat peça de 28x13,5x9 cm, morter mixt 1:2:10 13 

MW Panell de llana mineral (0,04 W/mK) col·locada amb fixacions 

mecàniques 
4 

Trasdossat de plaques de guix laminat (PYL) de 13 mm col·locat sobre 

perfileria d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, pintat amb pintura 
1,3 – 2,5 
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plàstica acabat llis o en el cas de banys i cuines, arrebossat a bona vista 

remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència 

col·locada amb morter adhesiu 

DB HE 1: EM1 Mitgera edifici / U = 0,72 W/m²K < 1 W/m²K 

DB HR: RA = 48 dBA i m = 180 kg/m² 

DB SI: EI >120 

EM2: Envà pluvial. Gruix total 19 cm. 

Composició  Gruix (cm) 

Xapa metàl·lica - 

MW Panell de llana mineral (0,04 W/mK) col·locada amb fixacions 

mecàniques 
4 

Fàbrica de maó calat peça de 28x13,5x9 cm, morter mixt 1:2:10 13 

Trasdossat de plaques de guix laminat (PYL) de 13 mm col·locat sobre 

perfileria d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, pintat amb pintura 

plàstica acabat llis o en el cas de banys i cuines, arrebossat a bona vista 

remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència 

col·locada amb morter adhesiu 

1,3 – 2,5 

DB HE 1: EM2 Envà pluvial edifici / U = 0,65 W/m²K < 1 W/m²K 

DB HR: RA = 48 dBA i m = 180 kg/m² 

DB SI: EI >120 

 

 3.2.4.5 Cobertes 

- Part massissa de la coberta: 

La coberta principal serà a dues aigües amb acabat exterior de teula àrab sobre forjat 

unidireccional de biguetes de formigó armat, amb pendent del 30%. En una part de la 

coberta s’instal·laran els captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària. 

EE3 (dúplex): Coberta inclinada amb acabat teula àrab i pendent del 30%. Gruix total 46,50 

cm. 

Composició  Gruix (cm) 

Teula àrab ceràmica de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 2 

Morter de ciment 4 

Panell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió > 300 

KPa, superfície estriada i encadellat (0,034W/mK) 
14 

Forjat unidireccional amb biguetes de formigó armat 25 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 1,5 
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pintura plàstica amb acabat llis 

DB HE 1: EE3 Coberta inclinada / U = 0,22 W/m²K 

DB HR: RAtr = 52 dBA i m = 305 kg/m² 

DB SI: Coberta, resistència al foc ≥ R60 i franja 0,50 m en la trobada amb mitgera REI 60 

EE4: Coberta inclinada acabat amb captadors solars tèrmics pendent 30%. 

Composició  Gruix (cm) 

Captadors solars tèrmics - 

Morter de ciment 4 

Panell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió > 300 

KPa, superfície estriada i encadellat (0,034W/mK) 
14 

Forjat unidireccional amb biguetes de formigó armat 25 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis 
1,5 

DB HE 1: EE4 Coberta inclinada / U = 0,22 W/m²K 

DB HR: RAtr = 52 dBA i m = 305 kg/m² 

DB SI: Coberta, resistència al foc ≥ R60 i franja 0,50 m en la trobada amb mitgera REI 60 

EE5 Coberta convencional plana transitable amb acabat de rajola de gres pendent 1,5%. 

Composició  Gruix (cm) 

Rajola de gres extruït presa amb porter adhesiu  0,8 

Morter de ciment 3 

Capa separadora de fibres de polièster - 

Membrana impermeable formada per làmina de betum modificat LBM-48 

adherida sobre imprimació 
- 

Panell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió > 300 

KPa, superfície estriada i encadellat (0,034W/mK) 
14 

Formació 2% de pendent amb morter d’àrids lleugers  10 (promig) 

Forjat unidireccional de biguetes de formigó armat i entrebigat ceràmic 25 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis 
1 

DB HE 1: EE5 Coberta plana / U = 0,25 W/m²K 

DB HR: RAtr = 54 dBA i m = 305 kg/m² 

DB SI: Coberta, resistència al foc ≥ R60 

 Paviment exterior (rajola), reacció al foc BROOF (t1) 

EE6 (balcons): Llosa de formigó armat. 

Composició  Gruix (cm) 
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Rajola de gres presa amb morter adhesiu de ciment. 2 

Formació 1,5% de pendent amb morter d’àrid lleugers - 

Llosa de formigó armat 18 

DB SI: EE6 Coberta, resistència al foc ≥ R60 

EE7 Coberta plana no transitable pendent 1,5%.  

Composició  Gruix (cm) 

Capa de grava  ≥ 7 

Capa separadora de fibres de polièster - 

Membrana impermeable formada per làmina de betum modificat LBM-48 

adherida sobre imprimació  
- 

Panell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compressió > 300 

KPa, superfície estriada i encadellat (0,034W/mK) 
14 

Formació 1,5% de pendent amb morter d’àrids lleugers  - 

Forjat unidireccional de biguetes de formigó armat i entrebigat ceràmic 25 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis 
1 

DB HE 1: EE7 Coberta plana / U = 0,25 W/m²K 

DB HR: RAtr = 54 dBA i m = 305 kg/m² 

DB SI: Coberta, resistència al foc ≥ R60 

 3.2.5 Compartimentació i acabats interiors 

Per a les compartimentacions interiors verticals que separen els habitatges de la zona de 

l’escala i l’ascensor, es faran parets d’obra de fàbrica ceràmica i per les parets interiors de 

cada habitatge (envans) es faran amb panells prefabricats de cartró guix. 

 3.2.5.1 Compartimentació interior vertical 

- Part cega de la compartimentació interior vertical: 

CV1: (separació entre habitatges i zones comunes) Paret d’obra de fàbrica ceràmica. Gruix 

total 18 cm 

Composició  Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis  
1,5 

Fàbrica de maó calat de 28x13,5x9 cm, morter mixt 1:2:10 13 

MW Llana mineral 3 

Trasdossat amb placa de guix laminat PYL 1,5 

Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis - 

DB HE 1: CV1  U = 0,73 W/m²K 
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DB HR: RA = 50 dBA i m = 300kg/m² 

DB SI: Mur, resistència al foc EI 240 > EI 60 

 Revestiment zones comunes (enguixat) A1 > C-s2, d0 

CV2: (separació entre habitatges i zones comunes) Paret d’obra de fàbrica ceràmica. Gruix 

total 17,5 cm 

Composició  Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis  
1,5 

Fàbrica de maó calat de 28x13,5x9 cm, morter mixt 1:2:10 13 

Trasdossat amb placa de guix laminat PYL 1,5 

Enrajolat amb gres porcelanic pres amb morter adhesiu 1,5 

DB HE 1: CV2  U = 1,96 W/m²K 

DB HR: RA = 50 dBA i m = 300kg/m² 

DB SI: Mur, resistència al foc EI 240 > EI 60 

 Revestiment zones comunes (enguixat) A1 > C-s2, d0 

CV3: (separació entre habitatges i pas d’instal·lacions) Paret d’obra de fàbrica ceràmica. 

Gruix total 17,5 cm 

Composició  Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis  
1,5 

Fàbrica de maó calat de 28x13,5x9 cm, morter mixt 1:2:10 13 

Trasdossat amb placa de guix laminat PYL 1,5 

Enrajolat amb gres porcelanic pres amb morter adhesiu 1,5 

DB HE 1: CV3  U = 1,96 W/m²K 

DB HR: RA = 50 dBA i m = 300kg/m² 

DB SI: Mur, resistència al foc EI 240 > EI 60 

 Revestiment zones comunes (enguixat) A1 > C-s2, d0 

CV4: Envans interior habitatge (zones seques). Gruix total 10 cm 

Composició  Gruix (cm) 

Pintat amb pintura plàstica acabat llis  - 

1 placa de cartró guix de 15 mm de gruix 1,5 

Separació entre plaques amb MW llana mineral (0,04 W/mK) 7 

1 placa de cartró guix de 15 mm de gruix 1,5 

Pintat amb pintura plàstica acabat llis - 

DB HR: RA = 47 dBA i m = 26 kg/m² 
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CV5: Envans interior habitatge (zona humida – zona seca). Gruix total 11,5 cm 

Composició  Gruix (cm) 

Pintat amb pintura plàstica acabat llis  - 

1 placa de cartró guix de 15 mm de gruix 1,5 

Separació entre plaques amb MW llana mineral (0,04 W/mK) 7 

1 placa de cartró guix de 15 mm de gruix 1,5 

Enrajolat amb gres porcelanic pres amb morter adhesiu 1,5 

DB HR: RA = 47 dBA i m = 26 kg/m² 

CV6: Envans interior habitatge (zona humida – zona humida). Gruix total 13 cm 

Composició  Gruix (cm) 

Enrajolat amb gres porcelanic pres amb morter adhesiu 1,5 

1 placa de cartró guix de 15 mm de gruix 1,5 

Separació entre plaques amb MW llana mineral (0,04 W/mK) 7 

1 placa de cartró guix de 15 mm de gruix 1,5 

Enrajolat amb gres porcelanic pres amb morter adhesiu 1,5 

DB HR: RA = 47 dBA i m = 26 kg/m² 

- Obertures de compartimentació interior vertical (portes): 

Porta P1: (accés habitatges) 0,93x2,04 m 

Porta blindada amb estructura interior de planxa d’acer plegada i reforçada 

amb perfils omega verticals. Acabat llis a les dues cares amb fusta de faig 

envernissada. Amb pany de seguretat de tres punts, pany de cop, espiell, pom 

i tirador. 

 DB HR: RA = 20dBA 

Porta P2: (interior habitatges) 0,70x2,00 m 

Porta de fusta batent de faig envernissada, de 35 mm de cares llises i 

estructura interior de fusta 

Porta P3: (interior habitatges) 0,80x2,00 m 

Porta de fusta batent de faig envernissada, de 35 mm de cares llises i 

estructura interior de fusta 

Porta P4: (interior habitatges) 0,80x2,00 m 

Porta de fusta corredissa de faig envernissada, de 35 mm de cares llises i 

estructura interior de fusta 

Porta P5: (interior habitatges) 0,80x2,00 m 

Porta de fusta corredissa de faig envernissada, de 35 mm de cares llises i 

estructura interior de fusta amb galzes per a vidre i superfície vidrada 

DB SU: No s’ha d’assolir cap nivell d’impacte degut a la mida dels vidres 
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Porta P6: (magatzem residus) 0,80x2,00 m 

Porta batent d’acer acabat pintat a l’esmalt sintètic, de 38mm d’espessor amb 

reixa de ventilació encunyades a la part superior i inferior i cambra intermitja 

de poliuretà. 

Porta P7:  (armari comptadors d’electricitat) 0,65x2,00 m 

Porta de dos fulls batents EI260-C5, d’acer galvanitzat amb interior de 

materials aïllants ignífugs. 

Porta P8: (armari comptadors d’aigua) 0,75x2,00 m  

  Porta de dos fulls d’acer galvanitzat per pintar 

Registres de planta de la canalització de derivacions individuals elèctriques: REBT E30. 

 

 3.2.5.2 Compartimentació interior horitzontal 

Els forjats horitzontals  disposaran de terra flotant per garantir l’aïllament a soroll d’impacte, 

així mateix tant en les zones comunes com a l’interior dels habitatges es disposa d’un cel ras 

aïllant per el pas d’instal·lacions. En el cas de les zones comunes, per limitar el soroll 

reverberant, el cel ras sota l’escala i el replà estarà format per un material absorbent acústic 

d’absorció acústica α < 0,57 

CH1: (forjat planta baixa) Forjat amb cel ras en contacte amb el local. 

Composició  Gruix (cm) 

Cel ras de plaques de guix laminat (PYL perforades al 10 %, amb 20mm 

MW) sistema fix, entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra 

roscada, pintat amb pintura plàstica acabat llis  

1,3 

MW Manta llana mineral (0,04 W/mK) 8 

Cambra d’aire sense ventilar - 

Forjat unidireccional de biguetes de formigó armat de 27 cm (22+5) de 

cantell 
27 

Làmina de polietilè 0,3 

Parquet flotant, amb una capa superior de fusta de roure, muntatge tipus 

clip 
1,4 

DB HE 1: CH1 Terra en contacte amb el local / U = 0,34 W/m²K 

DB HR: RA = 63 dBA, m 300kg/m² i Ln,w = 81 dB 

DB SI: Forjat, resistència al foc REI ≥ 90 

 Revestiment sostre (enguixat), reacció al foc A1 > B-s1, d0 

CH2: (forjat planta habitatges) Forjat amb cel ras en contacte amb habitatges. 

Composició  Gruix (cm) 
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Cel ras de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult i 

suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica 

acabat llis  

1,3 

Cambra d’aire sense ventilar - 

Forjat unidireccional de biguetes de formigó armat de 27 cm (22+5) de 

cantell 
27 

Làmina de polietilè 0,3 

Parquet flotant, amb una capa superior de fusta de roure, muntatge tipus 

clip 
1,4 

DB HE 1: CH2 Terra en contacte amb habitatges / U = 0,34 W/m²K 

DB HR: RA = 63 dBA, m = 300kg/m² i Ln,w = 81 dB 

DB SI: Forjat, resistència al foc REI ≥ 90 

 Revestiment sostre (enguixat), reacció al foc A1 > B-s1, d0 

CH3: (forjat mateix habitatge) Forjat amb cel ras en contacte amb el mateix habitatge. 

Composició  Gruix (cm) 

Cel ras de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult i 

suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica 

acabat llis 

1,3 

Cambra d’aire sense ventilar - 

Forjat unidireccional de biguetes de formigó armat de 25 cm (22+5) de 

cantell 
27 

Làmina de polietilè 0,3 

Parquet flotant, amb una capa superior de fusta de roure, muntatge tipus 

clip 
1,4 

DB HE 1: CH3 Terra en contacte amb habitatges / U = 0,34 W/m²K 

DB SI: Forjat, resistència al foc REI ≥ 60 

CH4: (forjat planta baixa) Forjat amb cel ras en contacte amb el local. 

Composició  Gruix (cm) 

Cel ras de plaques de guix laminat (PYL perforades al 10 %, amb 20mm 

MW) sistema fix, entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra 

roscada, pintat amb pintura plàstica acabat llis  

1,5 

MW Manta llana mineral (0,04 W/mK) 8 

Cambra d’aire sense ventilar - 

Forjat unidireccional de biguetes de formigó armat de 27 cm (22+5) de 

cantell 
27 
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Paviment de gres porcelanic pres amb adhesiu de ciment 3 

DB HE 1: CH4 Terra en contacte amb el local / U = 0,33 W/m²K 

DB HR: RA = 63 dBA, m = 300kg/m² i Ln,w 81 dB 

DB SI: Forjat, resistència al foc REI ≥ 90 

 Revestiment sostre (enguixat), reacció al foc A1 > B-s1, d0 

CH5: (forjat planta habitatges) Forjat amb cel ras en contacte amb habitatges. 

Composició  Gruix (cm) 

Cel ras de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult i 

suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica 

acabat llis  

1,3 

Cambra d’aire sense ventilar - 

Forjat unidireccional de biguetes de formigó armat de 25 cm de cantell 25 

Paviment de gres porcelanic pres amb adhesiu de ciment 3 

DB HE 1: CH5 Terra en contacte amb habitatges / U = 0,33 W/m²K 

DB HR: RA = 63 dBA, m = 300kg/m² i Ln,w = 81 dB 

DB SI: Forjat, resistència al foc REI ≥ 90 

 Revestiment sostre (enguixat), reacció al foc A1 > B-s1, d0 

CH6 (forjat sotacoberta) Forjat amb cel ras en contacte amb el mateix habitatge. 

Composició  Gruix (cm) 

Cel ras de plaques de guix laminat (PYL perforades al 10 %, amb 20mm 

MW) sistema fix, entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra 

roscada, pintat amb pintura plàstica acabat llis  

1,5 

MW Manta llana mineral (0,04 W/mK) 8 

Cambra d’aire sense ventilar - 

Paviment de gres porcelanic pres amb adhesiu de ciment 3 

DB HE 1: CH6 Terra en contacte amb el mateix habitatge / U = 0,33 W/m²K 

DB HR: RA = 62 dBA, m = 300kg/m² i Ln,w = 81 dB 

DB SI: Forjat, resistència al foc REI ≥ 90 

 Revestiment sostre (enguixat), reacció al foc A1 > B-s1, d0 

 

 3.2.5.3 Escales interiors 

A l’edifici existeixen dos tipus d’escales: la comunitària (escala d’ús general) i la de 

l’habitatge el dúplex de planta quarta (escala d’ús restringit). 

L’escala comunitària té la següent configuració: el tram de planta baixa a planta primera té 

21 graons d’una estesa de 28 cm, frontal de 18,33 cm, amplada dels trams 1,00 m i replà 

intermedi 1 m. La resta de trams tenen 17 graons d’una estesa de 28 cm, frontal de 17,65 
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cm, amplada dels trams de 1,00 m i replà intermedi de 1 m. Està formada per la llosa 

estructural definida als plànols d’estructures i un graonat ceràmic acabat amb el mateix 

paviment que el terra de la zona comunitària de la planta baixa. 

L’escala de l’habitatge dúplex té la següent configuració: està formada per 17 graons amb 

una estesa de 28 cm, frontal de 17,65 cm, amplada dels trams de 90 cm. Està formada per 

la llosa estructural definida als plànols d’estructures i un graonat ceràmic acabat amb el 

mateix paviment que el terra de la zona comunitària de la planta baixa. 

 

A continuació s’adjunten les plantes de l’edifici amb la indicació dels codis assignats als 

elements constructius. 

 

Figura 3.7 – Codis assignats als elements constructius de la planta baixa 

 

Figura 3.8 – Codis assignats als elements constructius de la planta tipus 
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Figura 3.9 – Codis assignats als elements constructius de la planta sota coberta 

 

Figura 3.10 – Codis assignats als elements constructius de la planta coberta 

 3.2.6 Sistema d’acabats 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 

- Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de 

banys i cuines. 

- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre de banys i cuines 

que garanteixen que en els banys les zones de dutxa tindran els seu paviment i les seves 

parets impermeabilitzades fins a una alçada de 2,10 m. A la cuina l’acabat de la superfície 

de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge 

immediat de residus és impermeable i fàcilment rentable. 

- Cel ras de plaques de guix laminat en els habitatges pintat amb pintura plàstica. 

- Paviment en habitatges de parquet flotant amb acabat de fusta de roure a les zones 

seques i de gres porcelanic a les zones humides. 

- El paviment de les zones comuns i escales de gres extrusionat. 
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- Fusteria xapada en fusta de faig envernissada. 

Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents 

normatives: 

- Arrebossat lliscat i pintat interior del local de comptadors d’aigua (DB HS 4) i l’interior del 

local dels comptadors d’electricitat. 

- Enrajolat paraments verticals i paviment de gres extrusionat al magatzem de residus 

garantint que les seves parets i el seu paviment seran impermeables i fàcilment rentables 

(BH HS 2). 

 

 3.2.7 Condicionament, instal·lacions i serveis 

L’edifici existent disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, 

telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Ascensor 

- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, 

televisió terrestre i radiodifusió sonora) 

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 

- Extracció dels bafs de les cuines 

- Ventilació dels interiors dels habitatges i local de residus 

- Calefacció i instal·lació d’ACS en els habitatges 

- Instal·lacions de protecció contra incendi 

El disseny i el dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de 

la resta de la normativa d’aplicació. 

A més, la implantació de les instal·lacions a l’obra considera l’exigència de limitar la 

transmissió de nivells de soroll i de vibracions, en compliment del DB HR. 

En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions, 

així com la centralització de comptadors divisionaris d’aigua i electricitat. El recinte de les 

telecomunicacions es troba a la planta coberta. La previsió del local de reserva dels 

contenidors d’escombraries s’ubica a la planta baixa. 

La coberta de l’edifici, on es situen els captadors solars, l’antena terrestre i les xemeneies, 

serà accessible a través d’una trapa situada a l’últim replà de l’escala comunitària; aquesta 

coberta només serà accessible per treballs de manteniment. 

Al replà d’escala s’ubicaran les canalitzacions verticals per a  les instal·lacions de servei que 

seran accessibles des de la mateixa. A l’interior dels habitatges i en conductes d’obra es 

situen els elements comuns d’evacuació (aigües, ventilació i bafs de les cuines). 

A les zones comunes, la distribució horitzontal de les instal·lacions es fan pel cel-ras. 
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Pel que fa al local només es preveu la connexió a les xarxes de sanejament i es té en 

compte en la previsió dels consums generals de l’edifici en els espais per a les 

centralitzacions de comptadors. 

A l’entrada de l’habitatge es preveu un armari per col·locar les claus de pas i quadres de 

comandament i control de l’usuari, registrable des del rebedor. La distribució interior 

horitzontal dels diferents serveis es farà pel cel-ras de cuines, banys i la distribució vertical 

es farà per l’interior dels envans de guix laminat. 

 

 3.2.7.1 Sistemes de transport 

- Instal·lació de l’ascensor: 

Es col·loca un ascensor, que donarà servei a les plantes d’habitatges, segons el que 

s’especifica  a la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

(D. 135/1995). 

L’ascensor tindrà un únic accés i cinc parades amb un recorregut de 13 m sobre rasant. A 

cada planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de 1,50 m de 

diàmetre. 

Serà de tipus elèctric, sense recinte de maquinària; serà OTIS model GEN2 SWITCH.  

Les dimensions de la cabina corresponen a les d’un ascensor accessible: 1,00 m d’amplada 

x 1,25 m de fondària, tindrà una capacitat per a 6 persones i 450 kg de càrrega. Les portes 

de la cabina i les del recinte seran telescòpiques. 

La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 “Reglamento de ascensores” i en 

particular, de la norma UNE EN 181-1-2001 “Reglas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores. Parte I: ascensores eléctricos”. 

Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 

L’ascensor que es col·locarà és de la casa Otis model GEN2 SWITCH 

La velocitat és de 0,63 – 1,00 m/s i la potència elèctrica és de 0,5 kW. El quadre elèctric i de 

comandament es troba a la columna de la porta del pis superior i al seu costat es col·locarà 

un extintor de CO2 i eficàcia 21B. A més es garantirà la il·luminació permanent de 50 lux a 

l’entorn immediat de l’accés de l’ascensor. 

L’acabat interior de la cabina serà d’acer inoxidable amb mirall d’1,50 m d’alçada i cel ras en 

gelosia que incorporarà la lluminària. 

El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament 

estarà a càrrec de l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb 

el projecte i la construcció de l’edifici. 
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3.2.7.2 Recollida, evacuació i tractament de residu s 

La superfície necessària pel local de reserva de l’edifici i espai d’emmagatzematge immediat 

dels habitatges s’ha definit a l’apartat 3.1.3.5.2 “Recollida i evacuació de residus”. 

Els requisits tècnics de l’espai de reserva de l’edifici es concreten en: la seva incorporació 

dins l’envolvent tèrmica de l’edifici, garantint així que la temperatura interior no supera els 

30ºC. 

L’acabat de les parets és enrajolat amb rajola ceràmica vidrada 20x20 cm i junts 

impermeables. El paviment, en pendent del 1,5% de gres extrusionat, permet el desguàs de 

l’espai cap a una bunera sifònica de Ø 50 mm. La trobada entre el paviment i les parets 

enrajolades es realitzarà amb peces especials arrodonides. 

Les instal·lacions que equipen l’espai i les condicions de ventilació es recullen als seus 

respectius apartats. 

Pel que fa a l’interior dels habitatges, l’acabat de les superfícies situades a menys de 30 cm 

dels límits de l’espai d’emmagatzematge, estaran enrajolades amb rajola de valència de 

0,20 x 0,20 m, garantint així la seva permeabilitat i neteja. 

  

3.2.7.3 Instal·lació d’aigua 

La instal·lació de fontaneria donarà servei als 4 habitatges, als serveis comuns (alimentació 

a plaques solars, cambra de residus i aixeta comunitària) i al local comercial. 

El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptadors divisoris centralitzats. 

Els habitatges disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els següents equips: 

rentamans, banyeres, dutxes i aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de 

calenta per a l’alimentació de la rentadora i el rentavaixelles per tal de que aquests 

equipaments pugin ser bitèrmics. 

Els equips que s’alimentaran d’aigua freda seran: els inodors (als habitatges) i les zones 

comunes, l’alimentació a la instal·lació d’aigua calenta solar i una presa per a les zones 

comunitàries. Pel que fa al local, només es considera la previsió de la instal·lació d’aigua 

freda a nivell de càlcul de cabal i espai en la centralització de comptadors. 

Els comptadors s’ubiquen de forma centralitzada en un armari a la planta baixa, em zona 

d’ús comunitari de fàcil i lliure accés. Les seves dimensions són d’acord a les 

especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran efectuar amb 

normalitzat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es garanteix 

la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS 4 del CTE i 

d’altres reglamentacions, en quant a: qualitat de l’aigua, proteccions contra retorns, 
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condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió, manteniment i 

estalvi d’aigua en les següents condicions: 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la 

qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb 

el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació 

a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra retorns Es disposen de sistemes antiretorn. 

S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de 

subministrament d’aigua i les d’evacuació, així com entre les 

primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la 

instal·lació. 

Condicions mínimes de 

subministrament als punts 

de consum 

Cabals 

instantanis 

mínims: 

Aigua freda i calenta 

q ≥ 0,10 l/s → rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15 l/s → rentavaixelles, aixeta aïllada 

q ≥ 0,20 l/s → dutxa, banyera < 1,40 m, 

aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

abocador 

q ≥ 0,30 l/s → banyera ≥1,40 m 

Pressió: Pressió mínima: aixetes → P ≥ 100 kPa 

                           escalfadors → P ≥ 150 kPa 

Pressió màxima: qualsevol punt de consum 

→ P ≤ 500 kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la 

instal·lació tenen les dimensions suficients. 

Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per 

zones comunes. 

Estalvi d’aigua Es disposen de comptadors divisionaris per a cada unitat de 

consum individualitzable. 

Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes 

d’estalvi d’aigua 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent  CTE DB HS 4 

“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així 

com les especificacions de la companyia subministradora. 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
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El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’apartat  3.2.6.5 

“Instal·lacions tèrmiques” d’aquesta memòria. 

- Disseny i posada en obra: 

La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a 

l’exterior de la propietat al passeig Doctor Moragas. 

Al límit de la parcel·la i en zona privada es col·locarà una arqueta soterrada amb la clau 

general de l’edifici a més dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc) 

A partir de la clau general de l’edifici discorre per la planta baixa el tub d’alimentació fins a la 

centralització de comptadors. Previ a la bateria de comptadors es col·locarà una vàlvula de 

retenció. 

L’armari de centralització de comptadors amb 6 comptadors (4 habitatges, 1 local, 1 serveis 

comuns) es ventila a través d’unes reixes ubicades a les portes i disposa de bunera que 

garanteix el desguàs per gravetat directe a la xarxa de sanejament. 

Des de la centralització de comptadors, sortiran els muntants d’aigua que aniran pel cel-ras 

del vestíbul, a buscar l’espai previst (a la zona comunitària de l’escala) per a la pujada 

vertical dels muntants cap als habitatges; el recorregut horitzontal fins a cada un dels 

habitatges serà directe des de l’espai dels muntants cap a l’interior de cada un dels 

habitatges. Es garantirà el buidat de la instal·lació tenint present que cal col·locar una vàlvula 

de retenció a la base dels diferents muntants. El disseny de la instal·lació permetrà la purga 

manual de la mateixa. 

Un cop a l’interior de l’habitatge es disposarà una clau de pas a l’entrada i claus de 

sectorització a cada local humit. També es disposaran claus de tall individual als diferents 

punts de consum. 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels a un pla 

vertical ho farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci 

pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs 

corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin elements 

constructius. (el RITE estableix que les canonades d’ACS a l’interior de l’edifici s’han d’aïllar 

quan la temperatura de l’aigua superi els 40ºC si es preveu aïllar tèrmicament les canonades 

d’aigua freda, l’aïllament haurà d’incorporar barrera de vapor per tal d’evitar possibles 

condensacions) 

- Materials i equips: 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la 

construcció” del DB HS 4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
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Es preveu que el tub d’alimentació des realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal 

de 16 atm., la bateria de comptadors serà homologada i d’acer galvanitzat, i els muntants i 

instal·lació interior dels habitatges es farà amb coure (Cu). 

S’utilitzaran coquilles elastomèriques de 30 mm, per l’aïllament de les canonades d’ACS. 

Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat 3.2.8 Equipament. 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 

interrompible. Les aixetes dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans seran 

dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador. 

 

- Dimensionat: 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als 

aparells i equips en les següents condicions: 

Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa en general i 150 kPa per a les 

calderes. Pel que fa a la pressió màxima, serà inferior a 500 kPa en tots els punts de 

consum. 

Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50 m/s procurant no 

sobrepassar la velocitat d’ 1,50 m/s a l’interior de locals habitables. 

Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a 

més de la quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

Aparells 

instal·lats 

Cabal 

instantani 

(l/s) 

Nombre d’aparells a l’edifici 

 
 

serveis 

comuns 

local 1r pis 2n pis 3r pis 4t pis sota 

coberta 

rentamans 0,10  1 2 2 2 1 1 

dutxa 0,20  1 1 1 1  1 

banyera ≥ 1,40m 0,30   1 1 1 1  

bidet 0,10   1 1 1 1  

inodor 0,10  1 2 2 2 1 1 

aigüera 0,20   1 1 1 1  

rentadora 0,20   1 1 1  1 

rentavaixelles 0,15   1 1 1 1  

residus 0,20 1       

aixeta ACS 0,20 1       

 

El dimensionat s’ha realitzat al corresponent annex de càlcul. 
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 3.2.7.4 Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les 

pluvials de l’edifici, fins a l’arqueta sifònica abans de sortir de la propietat, on s’ajuntaran les 

dues xarxes, per connectar-se a la xarxa de sanejament municipal que no és separativa. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS 5 del CTE i 

d’altres reglamentacions en quant a: ventilació, traçat, dimensionat i manteniment en les 

següents condicions: 

Ventilació → es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 

garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat → el traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i 

dels residus evitant-ne la retenció 

Dimensionat → la instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 

condicions segures 

Manteniment → es dissenya de forma que sigui accessible 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el 

compliment del CTE, les especificacions fixades per decret d’Ecoeficiència D. 21/2006, així 

com les especificacions del Reglament de serveis públics de Sanejament (D 130/2003). 

El traçat i les característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

- Disseny i posada en obra: 

Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici 

connectaran a la xarxa de clavegueram urbà de manera unitària, ja que aquesta no és 

separativa. 

L’abocament d’aigües residuals i pluvials es farà pel Passeig Doctor Moragas, disposant-se 

del corresponent sifó general previ al clavegueró. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris dels habitatges, a la previsió del local 

i a les buneres dels locals d’instal·lacions. Les aigües pluvials són les de les cobertes,  

terrassa i pati 

Les aigües s’evacuen per gravetat. 

Les xarxes disposaran de ventilació primària. 

- Elements de la xarxa d’aigües residuals: 

Cada aparell sanitari (inclòs rentadores i rentavaixelles) i les buneres de les cambres 

d’instal·lacions disposaran de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta 

d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs que desembocarà al baixant. 
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El desguàs de les aigüeres, rentamans i bidets no estaran a més de 4 metres del baixant i 

es connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %. 

Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 

10 %. 

Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins ala connexió amb el 

col·lector que discorre, pel terra de la planta baixa, fins al sifó general de l’edifici al costat del 

Passeig Doctor Moragas. 

Per garantir la ventilació primària, el baixant es perllongarà fins a la coberta, sobresortint 

com a mínim 1,30 m d’altura sobre la teulada. 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i trobades amb col·lectors. - 

Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials: 

La teulada a dues aigües té dos canalons de xapa metàl·lica lacada. La terrassa i la coberta 

plana no transitable desguassen per mitjà de dues buneres sifòniques col·locades als punts 

baixos de les cobertes, tal com s’indica al corresponent plànol d’instal·lacions. 

La recollida d’aigües del pati es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. 

Els baixants recullen les aigües pluvials de la coberta inclinada, la coberta plana no 

transitable i de la terrassa fins al col·lector situat sota el terra de la planta baixa que discorre 

fins al sifó general de l’edifici al costat del Passeig Doctor Moragas. 

Hi haurà registres a peu de baixant, canvis de direcció i trobades en els col·lectors. El sifó 

general registrable es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana.  

- Materials i equips: 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, 

petita evacuació i ventilació; i tub de PVC  a pressió per als col·lectors horitzontals. Les 

unions i elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions 

encolades i en junta de goma en trams de baixants i col·lectors. 

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles 

directament des de la planta baixa. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 – Productes de la construcció 

del DB HS5. 

- Dimensionat: 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 

conduccions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües.  

A l’annex de la memòria de càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat. 

Els cabals de les aigües residuals es determinen a partir de les unitats de descàrrega (UD) 

que estableix la següent taula del DB SH-5: 
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Taula 3.13 – Unitats de descàrrega corresponents als diferents aparells sanitaris 

Pel que fa el cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica “i” del municipi de Barberà del 

Vallès, comarca del Vallès Occidental, és de 110 mm/h (o l/h m²) i s’ha obtingut de la taula 

B1 en funció de la isohieta, “i”, 50, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de 

la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS5) 
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Figura 3.11 – Mapa d’isohieta i zones pluviomètriques 

 

 

Taula 3.14 – Intensitat pluviomètrica “i” (mm/h) 

 

 3.2.7.5 Instal·lacions tèrmiques 

L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per 

garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i els seus equips, 

donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. 

El projecte preveu que els 4 habitatges disposin de les instal·lacions tèrmiques individuals de 

calefacció per radiadors elèctrics i de producció d’aigua calenta sanitària amb energia solar 

tèrmica amb captadors centralitzats i acumulació individual. 

Les instal·lacions es dissenyen de forma que es garanteixin les exigències bàsiques HE-2 

Rendiment de les instal·lacions tèrmiques i HE-4 Contribució solar mínima per a la producció 

d’aigua calenta sanitària i el Decret d’Ecoeficiència. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE2 i HE4 mitjançant el 

compliment del Reglament d’Instal·lacions tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE DB HE 

4 de contribució solar mínima per a  la producció d’aigua calenta sanitària. 

Veure fitxa de Justificació del compliment del RITE 2007 “Dades generals de les 

instal·lacions tèrmiques” al primer annex. 

- Instal·lació de calefacció: 

Es preveu el sistema de calefacció mitjançant radiadors elèctrics de baix consum. 

- Disseny i posada en obra: 

L’acumulador serà un interacumulador de 200l tipus JUNKERS model S-ZB SOLAR amb 

resistència elèctrica combinada. 

En els plànols s’indica la seva ubicació, que varia segons la distribució de l’habitatge. L’espai 

on s’ubica no cal que disposi de condicions de ventilació específiques. 

Els radiadors estaran situats segons els plànols, un a cada estança i dos a les sales; en els 

banys seran tipus tovalloler. 

Per tal d’ajustar el consum d’energia a les variacions de càrrega tèrmica, cada radiador 

estarà regulat per un termòstat ambient. 

- Dimensionat: 

La calefacció ha de preveure una temperatura operativa de 21 i 23 ºC, tenint en compte tant 

les càrregues per transmissió de l’envolvent, com les de ventilació que resulten del sistema 

de ventilació general de l’habitatge (HS3). 
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Es considera un salt tèrmic màxim de 50 ºC entre la temperatura del radiador i la de 

l’ambient, i un salt tèrmic màxim de 10ºC entre la impulsió i el retorn del circuit d’aigua. 

- Instal·lació d’aigua calenta sanitària: 

En cada habitatge es preveu una producció instantània d’aigua calenta sanitària a partir de 

l’interacumulador de producció d’ACS i es complementa amb energia solar tèrmica. 

Es preveu una temperatura d’acumulació de 60 ºC, una temperatura de distribució de 40ºC – 

45ºC i de consum de 38ºC. 

Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles elastomèriques d’un gruix mínim de 30 mm, 

que circulen pel cel-ras, perquè les pèrdues a la xarxa de canonades d’aigua calenta 

sanitària seran inferiors al 4% de la potència transportada. 

La xarxa de subministrament d’ACS es defineix a l’apartat 3.2.7.3 “Instal·lacions d’aigua”. 

- Instal·lació solar tèrmica per a  la producció d’aigua calenta sanitària 

Una part de la demanada d’ACS per als habitatges es cobrirà mitjançant una instal·lació 

d’energia solar. 

La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació 

del DB HE4 i el Decret d’Ecoeficiència. L’ajuntament de Barberà del Vallès té una ordenança 

específica de captadors solars, però aquesta ordenança indica que la demanada mínima ha 

de ser el 60%, tenint en compte que la font d’energia és l’electricitat, aquest 60% està per 

sota del 70% que marca el decret d’ecoeficiència i per tant, no la tindrem en compte a l’hora 

de realitzar els càlculs del predimensionat. 

Es preveu un sistema de producció d’ACS per als habitatges amb energia solar amb 

captació solar comunitària i acumulació descentralitzada. 

Els captadors solars són plans amb coberta de vidre i estan ubicats sobre una de les 

vessants de la coberta inclinada i sobre la coberta plana no transitable. 

Es preveu una superfície de captació de 18 m² (valor calculat en base document 

“predimensionat de les instal·lacions solars de producció d’ACS en edifici plurifamiliar”) a 

efectes d’implantació en el projecte i com a resultat del predimensionament de la instal·lació 

que s’adjunta. 

Els càlculs de la instal·lació es troben a l’annex 7 del projecte, tot i que a continuació es 

descriuen els aspectes més importants. 

- Disseny, posada en obra, materials i equips: 

La instal·lació respon a un esquema de captació solar comunitària i acumulació 

descentralitzada en els habitatges. 

Sobre la teulada de l’edifici amb una inclinació  de 17º i una orientació de 60º  es col·locaran 

els captadors solars plans. 
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Des de la trapa situada a la coberta plana no transitable amb accés des de l’últim replà de 

l’escala comunitària, es podrà accedir a la zona dels captadors per al seu manteniment. 

Les canonades verticals discorreran per l’espai previst per al pas d’instal·lacions en l’escala 

comunitària i el recorregut horitzontal fins a cada un dels habitatges es farà pel cel ras. 

- Materials i equips: 

Els components de la instal·lació compliran les condicions establertes a l’apartat 3 del CTE 

DB HE 4  i al RITE RD 1027/2007, així com la resta reglamentació aplicable. 

Els captadors solars seran plans de 2,14 m² de superfície útil de captació cadascun, 

integrats en els mòduls prefabricats de perfileria d’alumini lacat de color gris. Seran 

homologats. 

Els interacumuladors solars seran d’acer inoxidable recobert amb aïllament tèrmic i acabat 

amb xapa metàl·lica pintada al forn. 

Canonades de coure aïllades amb coquilla elastomèrica de 30 mm de gruix i valvuleria. 

Bombes de recirculació. Vas d’expansió tancat i aerotermo per dissipar el calor excedent. 

Elements de seguretat, control i regulació. 

- Dimensionat: 

La instal·lació s’ha dimensionat perquè garanteixi una contribució solar mínima (CS) del 70% 

de la demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS, en base els paràmetres 

més restrictius entre els establerts pel DB HE 4 del CTE i el Decret 21/2006 de criteris 

ambientals d’ecoeficiència en els edificis. 

Les demandes més significatives són les següents: 

EDIFICI CTE D. 21/2006 Ecoeficiència 

Nombre d’usuaris 16 p 16 p 

Demanda diària d’ACS a 60ºC 16 p x 22 l/p = 352 l/dia 16 p x 28 l/p = 448 l/dia 

Zona climàtica II III 

Contribució solar mínima exigible 60% 70% 

Demanda anual d’ACS a 60ºC 128.450 l/any 163.520 l/any 

Demanda energètica anual 7.003,42 kWh/any 8.913,44 kWh/any 

Demanda anual a cobrir amb 

energia solar 
4.202,05 kWh/ any 6.239,41 kWh/ any 

Contribució solar de projecte 71,43% 

Demanda anual que es cobreix amb 

energia solar en el projecte 
6.366,87 kWh/any 

Superfície útil de captació del 

projecte 
18,00 m² 
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Els volums d’aigua dels acumuladors seran de 200 l per habitatge 

 3.2.7.6 Ventilació 

L’edifici disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de 

qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia. 

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior, l’edifici ventila al passeig Doctor 

Moragas i al pati interior d’illa, els extractors de les cuines expulsen els fums per la coberta 

de l’edifici. 

L’interior dels habitatges i el local de reserva per a la recollida de residus disposen de 

sistemes de ventilació, segons les especificacions del DB HS 3 i el Decret d’habitabilitat.  

Les sales, habitacions i cuines disposen d’obertures que obren a l’exterior amb les 

superfícies de ventilació fixades per Decret 141/2012 de Condicions d’habitabilitat que 

supera àmpliament els valors fixats pel DB-HS3. 

En relació a la ventilació com a millora de confort i estalvi d’energia el disseny dels 

habitatges facilita la ventilació creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions 

de confort interior de forma natural en certes èpoques de l’any reduint el consum de les 

instal·lacions tèrmiques. 

Es disposen sistemes de ventilació independent per a l’interior dels habitatges i per al local 

de residus i també es fa una previsió pel local comercial, que satisfan l’exigència de Qualitat 

de l’aire interior, mitjançant l’aportació de l’aire exterior i l’expulsió de l’aire contaminat. Tot i 

controlant, si s’escau la compartimentació en cas d’incendi i la protecció enfront el soroll. 

El sistema individual de ventilació dels habitatges proporcionarà els cabals d’aire que 

s’indiquen a la taula 2.1 del DB HS 3 del CTE: 

 

Taula 3.14 – Cabals mínims de ventilació 

Per a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció 

mecànica individual formada per extractor mecànic sobre cada cuina connectat amb un 

conducte que es perllongarà fins a la coberta de l’edifici. 
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Per a la ventilació del local de reserva per a magatzem de residus es preveu que s’hi pugui 

instal·lar un sistema de ventilació mecànica que aporti cabal de ventilació de 10 l/s m². 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire 

interior mitjançant l’aplicació del DB HS3 i la resta de la normativa aplicable.  

El dimensionat s’adjunta a l’annex 8 i s’indica als plànols corresponents. 

Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, 

protecció enfront el soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior en el cas 

d’habitatges. 

- Ventilació habitatges 

 - Disseny i posada en obra: 

S’ha previst un sistema de ventilació mecànica, individual per a cada habitatge, amb 

admissió natural directa des de l’exterior i extracció a les cambres humides. 

L’extracció d’aire viciat es farà a partir de les boques d’extracció situades en el sostre de la 

cuina i de les cambres higièniques. El conducte d’extracció es s’allarga fins a la coberta i 

connecta amb l’aspirador mecànic que està col·locat en “línia”. L’aire s’expulsa pel barret de 

les xemeneies. 

 - Dimensionat: 

Els cabals de ventilació dels habitatges són els següents, com a resultat de càlcul, i un cop 

equilibrat els cabals: 

SISTEMA RECINTE Ocupació 

persones 

Sup. 

útil m² 

Cabal q v en 

l/s 

Cabal 

mínim de 

ventilació 

qv en l/s 

Cabals 

equilibrats 

qv en l/s 

General  Admissió 

(locals 

secs) 

H1 2p 11,87 5 l/s pers. 10 

H2 2p 9,63 5 l/s pers. 10 

H3 2p 8,11 5 l/s pers. 10 

S 6p 17,19 3 l/s pers. 18 

 Total cabal d'admissió, q va 48 

Extracció  

(locals 

humits) 

C - 5,94 2 l/s m² 12 12+6 

B1 - 5,03 15 l/s local 15 15 

B2 - 4,65 15 l/s local 15 15 

 Total cabal d'extracció, q ve 42 48 

Addicional  Extracció  C - - 50 l/s local 

extractor 

cuina 

50 

 Total cabal d'extracció addicional, 50 
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qvea 

 

 3.2.7.7 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació d’electricitat donarà servei als 4 habitatges, als serveis comuns i es farà una 

previsió per al local comercial. 

El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, 

sense necessitat de disposar de centre de transformació i amb comptadors divisionaris 

centralitzats en planta baixa. 

Els comptadors s’ubiquen en un armari en planta baixa, en zona d’ús comunitari de fàcil i 

lliure accés i amb un espai lliure de 1,50 m davant la centralització. Les seves dimensions 

són d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la companyia 

subministradora i permetran efectuar la lectura amb normalitat, així com els treballs de 

manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles inundacions. 

El seu comportament al foc serà paraflames PF ≥ 30. 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la 

potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en 

condicions de seguretat. 

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts 

en alimentació monofàsica i 230/240 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de 

les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 

La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que estableix el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 

842/2002 del 2 d’agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que 

fan de referència als Embarcaments i instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

- Disseny i posada en obra: 

La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del Passeig Doctor Moragas, la 

Caixa General de Protecció (CGP) ubicada a l’entrada de l’edifici (límit de la propietat 

pública i privada), la línia General d’Alimentació (LGA) que neix a la CGP i la centralització 

de comptadors. 

Constarà també de la instal·lació de posada a terra que garantirà una resistència a terra de 

R ≤ 10 Ω i estarà formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que 

també s’hi col·locarà l’elèctrode vertical d’antena. 

A l’armari de centralització de comptadors es preveu l’espai per a la col·locació dels 

comptadors monofàsics (un per cada habitatge i un pel local) i un comptador trifàsic (pels 
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serveis comuns). La porta de l’armari es dissenya sense bastidors intermedis i ventila 

directament a l’exterior. 

Des de la centralització de comptadors surten les derivacions individuals que discorren pel 

cel ras del vestíbul fins a l’espai previst per a la pujada a l’escala comunitària fins als 

habitatges i altres punts de consum. 

Un cop a l’interior de l’habitatge, i a la zona del rebedor, es col·locarà l’interruptor de control 

de potència i els dispositius generals de comandament i protecció a partir dels quals es fa la 

distribució interior de cada un dels habitatges. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 

característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les 

Normes Tècniques Particulars i es recullen a continuació en la fitxa resum de la instal·lació 

elèctrica. 

Veure fitxa justificativa del REBT inclosa a l’annex 1. 

- Materials i equips: 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a la Instruccions corresponents 

del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden 

recollides a la fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al primer annex. 

- Dimensionat: 

La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica a la ITC-BT-10, considerant la 

càrrega del conjunt dels habitatges, dels serveis generals i del local. 

Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de les següents 

zones i equips: 

- habitatges: previsió de potència de 9.200W (electrificació elevada) 

- serveis comuns: instal·lació d’ascensor, instal·lació de telecomunicacions, instal·lació de 

plaques solars, instal·lació d’il·luminació de les zones comunes de circulació (tenint en 

consideració no sobrepassar el valor d’eficiència energètica de la instal·lació límit (VEEI) el 

qual queda definit en el següent apartat). 

S’adjunta la fitxa on es recull la previsió de càrregues considerada per les diferents zones i 

la metodologia de càlcul segons el tipus d’instal·lació, així com les seccions mínimes 

obligatòries per cada tram. 

A l’annex 9 s’ha calculat la previsió de càrregues de l’edifici i la posta a terra. 

 

 3.2.7.8 Instal·lació d’il·luminació 

La instal·lació d’il·luminació s’ajusta a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 – Seguretat en 
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front el risc causat per il·luminació inadequada, les del DB HE-3 – Eficiència energètica de 

les instal·lacions d’il·luminació, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i 

les fixades pel Reglament d’ascensors. 

- Enllumenat funcional 

Les zones comunes de circulació disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivells 

mínims d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4): 

 - zones de circulació interior → E ≥ 100 lux 

Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats 

pel DB HE3, i es concreten en: 

 - zones comunes de l’edifici plurifamiliar → VEEI ≤ 7,5 W/m² (per cada 100 lux) 

Les zones comunes de circulació de l’edifici, al ser zones d’ús esporàdic, el control d’encesa 

i apagada es realitzarà per un sistema de detecció de presència o temporitzat. 

A l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor es garantirà una il·luminació permanent de 50 

lux. 

- Enllumenat d’emergència 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de la porta dels 

habitatges fins a la sortida a l’exterior. Es garantiran els nivells d’il·luminació (E) següents: 

 - recorreguts d’evacuació → E ≥ 1 lux 

 - instal·lacions manuals de PCI → E ≥ 5 lux 

 - quadres d’enllumenat dels serveis comuns → E ≥ 5 lux 

- Disseny i posada en obra: 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint 

les distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

De forma general, es preveuen làmpades fluorescents al a la il·luminació funcional (interior i 

exterior) i també per la d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia mínima d’1 h, 

i portaran un pilot indicador del seu correcte funcionament. 

El control d’encesa i apagada de les zones comunitàries de circulació de l’edifici es realitzarà 

per un sistema de detecció de presència. 

L’enllumenat d’emergència estarà dotat de font pròpia d’energia i la seva alçada de 

col·locació és superior a 2,00 m. 

- Materials i equips: 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents 

del REBT i altres especificacions que li sigui d’aplicació. 

El grau de protecció de les lluminàries serà l’adequat al lloc on s’ubica. 

- Dimensionat: 
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La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la 

il·luminància mitja i eficiència energètica límit de la instal·lació (VEEI). 

Per al càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode de flux i la justificació del valor VEEI 

es fa segons les prescripcions del DB HE3 – Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació. 

A l’annex 9 de càlcul es recullen els càlculs de la instal·lació d’il·luminació. 

  

3.2.7.9 Telecomunicacions . 

Els 4 habitatges i el local (en previsió) disposaran de serveis de: captació, adaptació i 

distribució fins als punts de connexió dels senyals de RTV (radiodifusió sonora i televisió 

procedents d’emissions terrestres); distribució fins al punt de connexió dels senyals de 

radiodifusió sonora i televisió, procedents d’emissió per satèl·lit, sense la col·locació dels 

sistemes de captació (antena parabòlica) infraestructura per a la connexió dels habitatges i 

el local de l’edifici a les xarxes dels operadors habituals, per a l’accés als STDP (serveis de 

telefonia disponible al públic) i per a l’accés als serveis de TBA (telecomunicacions de banda 

ampla). 

La previsió d’espais s’ha fet segons el RD 346/2011 i en particular, segons el seu Annex IV – 

Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones”. 

El dimensionat dels elements s’indica als plànols corresponents. 

- RITI i RITS: 

El RITI estarà situat a la zona comunitària de la planta baixa i el RITS a la coberta de l’edifici 

destinada a elements tècnics. 

Les parets i sostres tindran una capacitat portant suficient. 

Estaran connectats a la posta a terra general de l’edifici. 

Tindran llum d’emergència i un nivell d’enllumenat mig ≥ 300 lux. Tindrà com a mínim 2 

endolls (2P+T de 16A). 

Al RITI hi haurà espai pel registre principal de telefonia, per 2 operadors de telefonia, per la 

connexió de televisió per cable i pel quadre elèctric. 

Al RITS hi haurà espai pel quadre elèctric i per l’amplificador de TV. 

- Canalització d’enllaç inferior: 

Serà soterrada fins a la connexió amb el RITI i estarà formada per 4 tubs de Ø40 mm 

(2TBA+STDP i 2 de reserva). 

- Canalització principal: 

Les parets seran d’obra de fàbrica i tindran una resistència al foc EI 120. Les tapes o ports 

de registres secundaris seran com a mínim EI 30. 

- Canalització interior d’usuari: 
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A l’interior de l’habitatge passarà pel fals sostre i per l’interior de les parets de cartró guix. 

- Registres de presa: 

Estaran encastats a les parets i tindran una presa de corrent a 50 cm com a màxim. 

A cada una de les 2 estances principals hi haurà 2 cables de parells trenats (1TBA i 1 RTV), 

a la resta de les habitacions hi haurà un cable de parell trenat (1 RTV). 

- Antenes: 

Les antenes per a la recepció dels senyals dels serveis de radiodifusió terrestres 

s’instal·laran a la coberta de l’edifici, tal com s’indica al plànol corresponent. Els pals de les 

antenes es fixaran mitjançant ancoratges a la paret i hauran de suportar una velocitat de 

vent de 150 km/h. 

El pal d’antena estarà connectat a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt 

possible amb cable de secció ≥ 25 mm². 

- Instal·lació de vídeo porter: 

Es preveu la instal·lació de vídeo porter individualitzat situat a l’accés a l’edifici i per cada 

una de les vivendes. 

La instal·lació consta d’un sistema digital de porter electrònic i vídeo porter que integra les 

funcions típiques d’intercomunicació en edificis. 

 

 3.2.7.10 Protecció contra incendis 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer 

s’han especificat a l’apartat 3.1.3.3 Seguretat en cas d’incendi de la memòria descriptiva. 

El disseny, l’execució i les característiques dels seus materials, components i equips 

compliran allò que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis” 

(RIPCI) en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació 

específica que li sigui d’aplicació. 

Les instal·lacions manuals (extintors) disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de 

senyalització. 

A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels 

elements i dels components corresponents s’indica als plànols. 

- Planta baixa: 

Les portes de l’armari de comptadors elèctric seran EI230-C5 

Les portes dels registres de les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions seran EI230-

C5 

Hi haurà un extintor de pols seca i eficàcia 21A-113B, lluminàries d’emergència i 

senyalització d’emergència 

- Planta primera, segona tercera i quarta (per cada planta): 
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Les portes dels registres de les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions seran EI230-

C5 

Hi haurà un extintor de pols seca i eficàcia 21A-113B, lluminàries d’emergència i 

senyalització d’emergència 

- Extintors portàtils: 

Les plantes d’habitatge tindran extintors portàtils de les següents característiques: 

 Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 113 B, situats a la zona de 

l’escala a cada planta, cada 15 m des de qualsevol origen d’evacuació. 

 Extintors portàtils d’anhídrid carbònic CO2, en planta baixa, a l’exterior de l’armari de 

comptadors elèctrics.  

Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi a 

una alçada màxima de 1,70 m del terra. 

Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètols de 

210 x 210 mm i seran visibles en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat 

d’emergència. 

- Enllumenat d’emergència i senyalització: 

S’ha previst l’enllumenat d’emergència en nombre i situació segons plànol adjunt. 

S’assegura una il·luminació mínim de 5 lux en els punts en els que estiguin situats els equips 

de les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual i en els quadres de 

distribució d’enllumenat i d’un lux en el nivell del sòl dels recorreguts d’evacuació. 

La instal·lació serà fixa proveïda d’una font pròpia d’energia i haurà d’entrar automàticament 

en funcionament en produir-se una errada (baixada de tensió d’alimentació per sota el 70% 

del seu valor nominal) d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal de la zona coberta. 

La font secundària de subministrament tindrà una autonomia de funcionament a plena 

càrrega d’una hora com a mínim. Proporcionarà a les senyals indicadores de l’evacuació la 

il·luminació suficient per tal que puguin ser percebudes.  

 

 3.2.7.11 Protecció contra el llamp 

No es preveu la instal·lació contra el llamp tal com s’ha justificat a l’apartat de seguretat 

d’utilització i accessibilitat de la memòria descriptiva, punt 3.1.3.4. 
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CONCLUSIONS 

En un primer moment, vaig escollir la realització d’un projecte executiu pel projecte final de 

carrera, degut a que treballo en un despatx d’arquitectura i pensava que em resultaria 

laboriós però relativament senzill ja que, estic bastant acostumada a consultar les 

normatives vigents i interpretar-les correctament. 

Però alhora de la realització del projecte no m’ha resultat tant fàcil. Això ha sigut degut a la 

falta de coneixements relacionats amb les obres i totes les coses que s’han de tenir en 

compte per seguir un ordre en el procés constructiu. Per altra banda, he realitzat el 

predimensionat de les instal·lacions cosa que, laboralment no tinc necessitat de fer pel tipus 

de projectes que fem al despatx. Un altre aspecte que m’ha resultat complicat ha sigut la 

utilització de programes com el Cype per la realització dels nous forjats o el Lider per la 

comprovació de la demanda energètica. 

No obstant això, he pogut realitzar un projecte executiu d’un edifici plurifamiliar cosa que no 

havia fet mai; això m’ha servit per adonar-me de totes les coses que s’han de tenir en 

compte per la realització d’una obra de principi a fi. I crec que les hores invertides m’han 

servit per adquirir coneixements que em serviran al llarg de la meva vida laboral. 



86 

PROJECTE EXECUTIU PER LA TRANSFORMACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A EDIFICI 
PLURIFAMILIAR 

 



87 

PROJECTE EXECUTIU PER LA TRANSFORMACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A EDIFICI 
PLURIFAMILIAR 

BIBLIOGRAFIA 

R Sastre. “Propietats dels materials i elements de la construcció”. Edicions UPC, 2000. 

Joan Monjo Carrió, Joaquín Lacambra Montero. “El detalle constructivo en arquitectura”. 

Publicació Madrid: Munilla-Lería 2007. 

Juan Bermejo Polo. “Formulario práctico de la construcción”. Publicació: Madrid: Cie 

Inversiones Editoriales Dossat, cop. 2004. 

Agustí Portales i Pons. “Sota rasant: aspectes teòrics i pràctica constructiva”. Ed.:Barcelona, 

UPC  2009. 

Fructuós Mañà i Reixach. “La seguridad en las estructuras de fábrica”. Silva Editorial. 

Webs consultades 

www.cahors.es → comptadors elèctrics 

www.system-air.es → airejadors 

www.finstral.com → finestres 

www.isover.es → composició de tancaments 

www.texa.com → composició de tancaments 

www.otis.com → ascensors 

www.prolaso.es → paviments 

www.sanchezpando.com → impermeabilitzacions 

www.micros.es → fonamentacions especials (micropilons) 
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ANNEX 1 – FITXES JUSTIFICATIVES DEL CTE



Condicions d’habitabilitat D.141/2012     ANNEX 1 HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

  

     
 

EDIFICI plurifamiliar de nova construcció - zones comunes
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Referència del projecte:  

Àmbi t  d ’ap l i cac ió :     Edi f ic is  p lur i fami l iars  d ’obra  nova   
 

 

 

CONDICIONS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS (zones comunes)  ANNEX 1 apartat 2 

 � Accessibilitat  
 

disposar d’un itinerari accessible (1) per accedir a cadascun dels habitatges 
excepció: en cas de impossibilitat tècnica i que l’entorn existent no ho permeti: 

� garantir itinerari practicable, o bé 
 � preveure espais suficients per poder instal·lar en el futur els productes necessaris per 

disposar d’un itinerari practicable 

 

� Accés a l’habitatge 
 

es realitza a través de   � espai d’ús públic, espai comú o espai annex al mateix habitatge al qual 
es té accés de la mateixa manera 

 

  � Espais comuns de circulació inscripció d’un cercle de �  � 1,50m als espais que estan situats davant de la porta de l’ascensor 
excepció: en edificis � PB+2 que no tinguin cap habitatge accessible  � s’admet la inscripció d’un cercle 

de �  � 1,20m davant de la porta de l’ascensor (2)  

 � Escales  el nombre, les dimensions, la ventilació i les característiques de les escales seran segons el CTE 
DB SI Seguretat en cas d’incendi i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

 � Ascensors 1 ascensor   si els habitatges no són directament accessibles per a persones amb mobilitat 
reduïda. S’admeten supòsits d’impossibilitat tècnica o econòmica per a:  

   * edificis amb nombre d’habitatges � 4 (3)   
* desnivell entre la cota d’entrada a l’edifici i l’accés 

a qualsevol habitatge � 8m (PB +2) 
� previsió d’espai per a ascensor (4)   

   * edificis amb nombre d’habitatges � 4 (3)   
* desnivell entre la cota d’entrada a l’edifici i l’accés a 

qualsevol habitatge � 8m (PB +2) 
* nombre d’habitatges per planta � 2 (3)  

� previsió d’espai per a 
plataforma elevadora vertical (5) ó 

� escala d’amplada mínima 1,20m per 
admetre plataforma elevadora inclinada 

 

  * solars en sòl urbà consolidat amb L de façana < 6,5m 
* màxim PB+2 

� previsió d’espai per a 
plataforma elevadora vertical (5)  

2 ascensors quan:   
 

núm.  plantes PB +3 PB+4 PB+5 PB+6 PB+7 PB+8 PB+9 
núm.  habitatges (6) >32 >28 >26 >24 >21 >16 sempre 

 habitacions cuines - banys - escales  
� 3 P � � 3m ; S � 9m2 � � 2,5m ; S � 6m2 

> 3 P � � 3m ; � Sup  � 1,90 m2 / P de més � � 2,5m ; � Sup  � 0,90 m2 / P de més 
 

Dimensions: 
segons les peces 
que hi ventilen i el 
núm. de plantes (P) 
del pati: (7)  

 

Característiques generals:  
- més de 2 plantes d’altura � han de disposar de presa d’aire des de l’exterior (8) 
- si es cobreixen amb claraboia � es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de 

superfície � 2/3 superfície del pati en planta  
 

� Patis de ventilació  
 
 
 
 
 
 
 

 

 - els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no es podran utilitzar per a la 
ventilació directa d’aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials o sorolloses 

 

� Espais per a ús de la 
comunitat 
 

Edificis de � 8 habitatges disposen d’un espai, en les següents condicions: 
- accessible des de l’exterior o zones comunes 
- dimensions mínimes: 1,20 x 0,80m (+ 0,05 m2 / habitatge a partir de 12 habitatges); h� 2,20m 
- si l’espai té amplada >1,20m es pot utilitzar com a cambra (pot donar servei a altres usos) 
- disposa de desguàs, presa d’aigua i punt de llum 

� Infraestr. comuna de telecom. És conforme a la normativa vigent en matèria de telecomunicacions 

 

Altres condicions   Sens perjudici del que es preveu en el Decret, tots els habitatges han de complir també  les 
condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables  

 

(1) Itinerari accessible: Els paràmetres de disseny es regulen a l’apartat 2.3 de l’Annex 2 del “Codi d’accessibilitat de Catalunya” (D. 135/1995) 
(2) Aquest valor entra en contradicció amb el CTE DB SUA-9 (apartat 1.1.3 i Annex Terminologia) que fixa un cercle de � �1,50m 
(3) No es consideren els habitatges de la planta d’accés 
(4) Previsió d’espai per a ascensor: el Decret fixa com a dimensions mínimes 1,60 x 1,60m  (embarcament simple o doble a 180º) o 1,90 x 1,60m 

(embarcament doble a 90º)  i preveure la connexió amb les zones comunes i els habitatges d’acord amb el codi d’accessibilitat vigent 
(5) Previsió d’espai per a plataforma elevadora vertical: el Decret fixa com a dimensions mínimes 1,50 x 1,50m  
(6) Habitatges per sobre de planta baixa 
(7) S’admetrà la inscripció d’un cercle � �1,80m en patis per ventilar i il·luminar caixes d’escala i cambres higièniques fins a un màxim de 3 plantes d’altura, el 

diàmetre s’incrementarà �� � 0,10m per cada planta de més 
(8) Presa d’aire des de l’exterior en patis: sup. � sup. pati /100, situada entre la part inferior del pati i el primer forjat immediatament superior 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar

1/4
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HABITATGE de nova construcció
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CONDICIONS DE L’HABITATGE  Caracter íst iques generals 

� SUPERFÍCIE 

 

Superfície útil 
interior 

� 36 m2 

E-M-C � 20 m2  

 
� ESPAIS D’ÚS 

COMÚ 
Sala d’estar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 
Espais practicables  

EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 

- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 

l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 

H-1 � S � 6 m2  Practicable Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

H-2 � S � 6 m2     Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

H-3 � S � 6 m2             Permet inscripció quadrat 2,60 x 2,60m 

� HABITACIONS (H) 

H-4 i següents � S � 6 m2    Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

� espais per a 
emmagatzematge 

Personal  (ep)    

pot estar situat dins o 
fora de les habitacions  

       (fons x amplada x alçada) 

habitació  � 6 m2 � ep mínim 0,60 x 1,00 x 2,00m 

habitació  � 8 m2 � ep mínim 0,60 x 1,50 x 2,00m  

� CAMBRES 
HIGIÈNIQUES (CH) 

dotació obligatòria 
mín. practicable 
  

- vàter 
- rentamans 
- dutxa o banyera 

� EQUIP rentat de roba Instal·lació completa per a un equip de rentat de roba. Si la rentadora 
s’integra en una CH � és dotació fixa a efectes d’accessibilitat 

� ESTENEDOR S’ha de preveure una solució (individual o col·lectiva) per a l’assecat natural 
de la roba, protegit de les vistes des d’espai públic. 

Excepcionalment, es preveurà l’eixugada mecànica:  
- si s’acredita impossibilitat de l’assecat natural per normativa o OOMM, o 
- en cas d’habitatge accessible quan la solució per a l’eixugada natural 

siguin estenedors col·lectius en coberta no accessibles 

Porter electrònic 
o sistema similar 

Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 

� altres EQUIPS 

Sistema d’accés als 
serveis de 
Telecomunicacions 

L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  

Habitabilitat i Ocupació 
Composició mínima: 

una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 

Quan l’estança sigui un únic espai 
haurà de permetre la compartimentació 
d’una habitació de 8m2, sense que la 
sala d’estar ni l’habitació perdin els 
seus requisits obligatoris 

Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, d’una façana 

oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici  

- perímetre de façana, L (m) � 

Alçada mínima habitable: 
- h lliure � 2,50m 
- h lliure � 2,20m en CH, cuina i e. circulació 

Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 

Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma d’un espai d’ús comú, una 
habitació, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 

- porta d’accés habitatge: 0,80 x 2,00m 
- espais de circulació que: 

* connecten l’accés amb els espais 
practicables � amplada � 1,00m 

- peces practicables: 
* inscripció d’un cercle de Ø �1,20m: 

- davant de la porta d’accés i 
- a l’interior 

* recorreguts interiors amplada �0,80m 

Habi ta tges t ipus de l  projecte 

Habi ta tge:    Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.( � 36m2) Perímetre façana, L E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 
(garantir L=Su/9 �             m) 

Su �                     m2 L =                 m 

 

      
 

Habi ta tge:    Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.( � 36m2) Perímetre façana, L E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 
(garantir L=Su/9 �             m) 

Su �                     m2 L =                 m 

 

      
 

Habi ta tge:    Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.( � 36m2) Perímetre façana, L E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 
(garantir L=Su/9 �             m) 

Su �                     m2 L =                 m 

 

      
 

Habi ta tge:    Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.( � 36m2) Perímetre façana, L E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 
(garantir L=Su/9 �             m) 

Su �                     m2 L =                 m 

 

      

L � 
9

Su     

habitatge tipus (P1a-3a)

73,10 14,00

8,12 1 - - 2

97,46

habitatge tipus (P4a)

28,00

10,83 1 - - 2 2

habitatge tipus

0,00

habitatge tipus

0,00

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar
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ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E -M-C) ,  espa i  d ’ús  comú �  espai  pract icab le     
  

Superfície útil � 
 

S � 20 m2 (1) 

Ventilació /  
il·luminació  �  

 

- natural directa des de l’exterior (2) 

- es garanteixen les llums directes (3)  

- sup. obertures (4) :  Sv  � 
8

S espaiu
 

EQUIP DE CUINA  

 Configuració �  - alçada útil mínima � 2,50m (5)  

excepció: (6) 
s’admet h � 2,30m sempre que aquests no 
afectin més del 20% de la sup.  

- admet la inscripció d’un cercle de � � 2,80m 
- contacte amb la façana � 2,20m 
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m 
- superfície vertical oberta � 3,50m2 a la zona 

d’integració de la cuina amb l’estar i/o menjador 
- espai lliure entre el taulell de treball de la cuina i la 

resta d’equipament o paraments � 1m 

Dotació mínima � - aigüera i aparell de cocció 
- sistema específic d’extracció mecànica sobre 

l’aparell de cocció connectat que permet 
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta 

 Accessibilitat  � - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de � � 1,20m: 

* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada 

 

S AL A D’ESTAR-MENJ ADOR  (EM) ,  espa is  d ’ús  comú �  espais  pract icab les  
  

Superfície útil � El conjunt d’ espais d’ús comú 
(estar+menjador+cuina)  S  � 20 m2 (1) 

 

 Configuració � - alçada útil mínima � 2,50m (5) 

excepció: (6)

s’admet h � 2,30m sempre que aquests no 
afectin més del 20% de la sup. 

- admet la inscripció d’un cercle de � � 2,80m 
- contacte amb la façana � 2,20m 
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m 

Ventilació /  
il·luminació  �  
 

- natural directa des de l’exterior (2) 
- es garanteixen les llums directes (3) 

- sup. obertures (4) :  Sv  � 
8

S espaiu  

  
 Accessibilitat  � - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  

- inscripció d’un cercle de � � 1,20m: 
* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada 

 

CUIN A  (C) ,  espai  d ’ús  comú �  espai  pract icab le  
  

Superfície útil � El conjunt d’espais d’ús comú 
(estar+menjador+cuina)   S � 20 m2 (1) 

 Configuració � - alçada útil mínima � 2,20m (5) 

- espai lliure entre el taulell de treball i la resta 
d’equipament o paraments � 1m 

Ventilació /  
il·luminació  � 

- natural directa des de l’exterior (2) 

- sup. obertures (4) :    Sv  � 
8

S cuinau
 

 

EQUIP DE CUINA   

Dotació mínima � - aigüera i aparell de cocció 
- sistema específic d’extracció mecànica sobre 

l’aparell de cocció connectat que permet 
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta 

 

Accessibilitat  � - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de � � 1,20m: 

* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada  
- recorreguts interiors d’amplada  � 0,80m 

H ABIT ACIONS (H)    
  

Superfície útil � S � 6m2 (1) 

Ventilació /  
il·luminació  �  
 

- natural directa des de l’exterior (2) 
- es garanteixen les llums directes (3) 

- sup. obertures (4)  :    Sv � 
8

S habitacióu
 

 Configuració � - alçada útil mínima � 2,50m (5)  
excepció: (6)

s’admet h � 2,30m sempre que aquests no 
afectin més del 20% de la superfície 

- es pot inscriure un quadrat de 2,00m de costat  
- en habitatges de  � 3 hab.: almenys en una hab. 

es pot inscriure un quadrat de 2,60m de costat  
- previsió d’espai individual d’emmagatzematge 

Flexibilitat / 
compartiment. � 

- han de poder independitzar-se  Accessibilitat  � - habitació practicable, una com a mínim: 
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de � � 1,20m: 

· a l’exterior: davant de la porta d’accés, i 
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de 

portes i equipament fix fins a 0,70m 
d’alçada 

* amplada de pas � 0,80m en recorregut int.  
- hab. no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m 

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar
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ESPAIS  DESTIN ATS A CIRCUL ACIÓ    
  

 Portes � - accés habitatge: 0,80m x 2,00m 
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m 
- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m 

Caract. generals � 
 

- alçada útil mínima � 2,20m (5) 
- si connecten l’accés amb els espais 

practicables: 
* amplada � 1,00m 
* inscripció d’un cercle de � � 1,20m 

davant de la porta d’accés dels espais 
practicables  

- resta d’espais de circulació: amplada � 0,90m  

 Escales � - amplada lliure � 0,90m  
- tindran baranes no escalables d’alçada � 0,90m  
- les diferents plantes d’un habitatge s’han de 

comunicar sempre per una escala interior, encara 
que s’instal·lin mitjans de comunicació mecànica  

C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)   
  

Configuració � - alçada útil mínima � 2,20m (5)   
- la dutxa o banyera ha de tenir impermeabilitzat el 

seu terra i paraments fins a una alçada de 2,10m (7)

Dotació d’aparells � - dotació mínima obligatòria en funció del 
nombre d’habitacions dels habitatges: 

* fins a 3 habitacions � 1wc-1rm-1dx/bny 
* � 4 habitacions � 2wc-2rm-1dx/bny 

- dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny 

 

Flexibilitat / 
Compartimentació � 

- els aparells destinats a la higiene es situen a 
les CH (excepte el rentamans que pot estar 
en un espai de circulació)  

- l’agrupació dels aparells és lliure 
- les CH són recintes independents i no 

serveixen de pas obligat a la resta de peces 
que integren l’habitatge 

 

Accessibilitat  � - cambra higiènica practicable, una com a mínim:  
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de � � 1,20m:  

· davant de la porta d’accés, i 
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de 

portes i equipament fix fins a 0,70m 
d’alçada (8) 

* amplada de pas � 0,80m en recorregut int.  
- CH no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m 

Ventilació � - mecànica o híbrida d’acord al DB HS-3    

 

ESPAIS  D ’EMMAG ATZEM ATGE (EP)      
  

Configuració � - s’admeten espais fraccionats d’amplada � 0,30m 
- es pot reduir l’alçada a 1,50m si s’augmenta 

l’amplada per obtenir un volum equivalent 

Superfície útil � 
 

- dimensions mínimes: (fons, amplada, alçada) 
* hab. � 6m2 � 0,60 x 1,00 x 2,20m  
* hab. � 8m2� 0,60 x 1,50 x 2,20m  

- la sup. computa a partir d’1,50m d’alçada. Si 
s’ubica a l’habitació comptabilitza com a 
superfície de la mateixa 

 

Flexibilitat / 
compartiment. � 

- poden estar situats fora de les habitacions 

 

ESPAI  PER RENT AR L A ROB A    
  

Flexibilitat / 
Compartimentació � 

- si la rentadora de roba està integrada en CH 
practicable: 

*  la seva col·locació ha de garantir que es 
mantinguin les condicions d’accessibilitat 
de la dotació higiènica practicable  

  
 

 

ESPAI  PER A L ’ ASSEC AT N ATUR AL DE LA ROB A   
  

Característiques � - estarà protegit de vistes de l’espai públic  
- sense interferir en les llums directes 

d’obertures de sales/habitacions 
- si és un espai interior ha de tenir un sistema 

de ventilació permanent 
- s’admeten patis per eixugar la roba Ø � 1,80m 
 

 Estenedors  � - poden ser:  
* coberts o descoberts 
* individuals o col·lectius  

si són col·lectius i donen servei a algun 
habitatge accessible: 
� garantir l’accessibilitat a l’estenedor, ó  
� preveure sistema d’eixugada a l’int. de 

l’habitatge accessible o a les zc 
 

ESPAIS  INTERMEDIS AMB L ’EXTERIOR (E I )  ( g a l e r i e s ,  t r i b u n e s ,  p o r xo s  i  t e r r a s s e s  c ob e r t e s )  
  

Configuració � - si són tancats la superfície vidriada serà 
� 60% superfície de la façana 

 Ventilació / 
Il·luminació � 

- superfície d’il·luminació i ventilació  �  
� superfícies d’il·luminació i ventilació de les 
estances que s’obrin a l’exterior (2) 

(1) Superfície útil: superfície interior amb alçada lliure � 1,90m; en espais sota coberta amb pendent �45º es computa a partir d’una alçada lliure.�1,50m 
(2) Espais intermedis: tenen consideració d’espais exteriors 
(3) Llums directes: s’exclouen d’aquesta exigència, prèvia justificació, els edificis que s’implanten en nuclis urbans antics amb carrers d’amplada < 3m 
(4) Superfície d’obertures: comptabilitzada entre 0 i 2,50m d’alçada des del paviment 
(5) Alçada útil mínima: alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre. Per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà que es calcula sobre la sup. habitable. 
(6) h � 2,30m: aquesta reducció s’admet per al pas tècnic d’instal·lacions i elements estructurals 
(7) Obligatorietat d’impermeabilitzar terra i paraments de dutxes i banyeres: prescripció derivada del compliment de l’annex 2  
(8) Si la dutxa és enrasada amb el terra, la seva superfície computa a l’efecte de permetre el cercle interior de maniobra. 
 P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar
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Ref. de projecte: 
 
   

Àmbit  d ’apl icació:  

�  Edificis d’habitatges plurifamil iars de nova construcció, sense habitatges adaptats 
 

 
 
CONDICIONS DE L’ITINERARI: 

  

 
 
 
 

ACCESSIBILITAT EXTERIOR 

Comunicació de l’edificació amb: 

- via pública  

-  zones comunes exteriors, 
elements annexos.  

 � Itinerari accessible per a tots els edificis 
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements 
comuns) (SUA-9 Accessibilitat)  

 
 En general: 

 

� Itinerari accessible 
amb ascensor o rampa accessible 
(CTE DB SUA-9)

Cas particular:  

� - nombre d’habitatges � 12  
(exclosa la planta accés) 

 ACCESSIBILITAT VERTICAL 

Mobilitat entre plantes  
(necessitat d’ascensor o rampa 
accessible) 

Comunicació de les entitats amb: 

- planta accés (via pública)  

- espais, instal·lacions i  
dependències d’ús comunitari 

� - el recorregut d’accés que uneix  
la via pública amb l’accés a 
qualsevol habitatge o zona 
comunitària (1) no  implica pujar o 
baixar un desnivell de més de 
dues plantes 

� Itinerari practicable: (2) 
 *  edificis amb obligatorietat de col·locació 

d’ascensor Llei 17/2008 i D 55/2009: 
Tots els edificis plurifamiliars han de 
disposar d’un itinerari practicable per 
accedir a cadascun dels habitatges � 
obligatorietat de col·locació d’ascensor  
si els habitatges no són directament 
accessibles (excepcionalment s’admet 
plataforma elevadora) 

*   aparcament d’ús privat de � 40 places: 
itinerari practicable que l’uneixi amb la 
via pública (D 135/1995) 

� Itinerari accessible 
amb previsió en el projecte, d’ascensor 
accessible. (CTE DB SUA-9)

 
 ACCESSIBILITAT HORITZONTAL 

Mobilitat en una mateixa planta  

Comunicació punt d’ accés a la 
planta amb: 

-  les entitats o espais 

-  instal·lacions i dependències 
d’ús comunitari 

� Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés de la planta 
amb: 
*  els habitatges 
*  zones d’ús comunitari

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ IT INERARI  
Paràmetres generals 

Amplada : � 1,10 m 
S’admet estretaments puntuals: A � 1,00m per a longitud �0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats 
de pas DB SUA 

Alçada: �  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit) DB SUA 

Canvis de direcció:    l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de � 1,20 m. D 135/1995

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

Pendent: � 4% (longitudinal);   2% (transversal) DB SUA 

Graons:  No s’admeten graons DB SUA 

 
 

✔

✔

✔

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar
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Portes 

Amplada : � 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura � amplada lliure de pas  reduït el gruix de la fulla � 0,78 m) DB SUA 

Alçada: �  2,00 m  DB SUA 

Mecanismes d’obertura 
i tancament:  

- altura de col·locació : 0,80m � 1,20m 
- funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o bé són automàtics 
- distància del mecanisme d’obertura a cantonada � 0,30m  
- força d’obertura de les portes de sortida � 25kN (� 65kN quan siguin resistents al foc) DB SUA 

Portes de vidre: - classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3) 

- si no disposen d’elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
apartat 1.4 (DB SUA-2) DB SUA 

 
Rampes (en i t inerar is accessibles)  

Pendent: - longitudinal: � 10% � trams < 3m de llargada 
  �   8% � trams < 6m de llargada 
  4 < p  � 6% � trams � 9m de llargada 
- transversal:  � 2%  DB SUA 

Trams: - amplada: � 1,20m (i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI-3)) 
- llargada màxima tram � 9 m. (rectes o amb radi de curvatura � 30m) 
- A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal � 1,20m de long. en la direcció de la 

rampa. DB SUA 

Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: amplada � la de la rampa; longitud � 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: l’amplada de la rampa no es reduirà 
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram. DB SUA 

Barreres de protecció,  
Passamans i  
Elements protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb pendent (p): p � 6% i desnivell > 18,5cm. 

   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m - 1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m  
   * trams de rampa de l > 3m � prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament � 0,04m i el  

sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la ma 
- Elements de protecció lateral  amb una alçària � 10 cm per als costats oberts de les rampes amb p � 

6% i desnivell > 18,5cm. DB SUA 

 
Ascensor Accessible (DB SUA) 

Dimensions cabina: - 1 porta o 2 enfrontades � 1,00m x 1,25m (amplada x profunditat) 
- 2 portes en angle  � 1,40m x 1,40m (amplada x profunditat)- DB SUA 

Portes: - de la cabina i del recinte: són automàtiques (UNE EN 81-70:2004)  
- amplada: � 0,80 m. (UNE EN 81-70:2004) 
- davant de les portes �1,50 m lliure d’obstacles. DB SUA 

 
Ascensor Pract icable (D135/1995)

Dimensions cabina: - sentit d’accés � 1,20 m 
- sentit perpendicular � 0,90 m 
- superfície � 1,20 m2 D 135/1995

Portes: - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: � 0,80 m.. D 135/1995

 L’espai situat davant de la porta de l’ascensor ha de permetre la inscripció d’un cercle de �1,50m D 135/1995

 

Notes: 
(1) Quan un aparcament s’ubica en un edifici d’un altre ús i és subsidiari d’aquest, a efectes d’aplicació del DB SUA-9, es considera zona 

comunitària d’aquest ús i les seves plantes conten a efectes de nombres de plantes a salvar. (DB SUA+C; C: comentaris d’abril de 2011) 
(2)     A la Secció 9 d’Accessibilitat del DB SUA es fixa que els edificis d’habitatges amb un nombre inferior a 12 (exclosa la planta accés) i  

en els que s’hagi de salvar menys de 3 plantes des d’alguna entrada principal accessible de l’edifici fins als habitatges o zona comunitària,  
el projecte haurà de preveure, al menys dimensional i estructuralment, la instal·lació d’un ascensor accessible que comuniqui l’entrada 
accessible a l’edifici amb les plantes dels habitatges o zona comunitària (també implica que la dimensió del frontal dels graons de l’escala 
sigui � 17,5cm) 

 En tractar-se d’obra nova, és convenient tenir en consideració les condicions dimensionals de l’ascensor accessible, ja que és aquest el que 
es contempla a la norma UNE EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad” 

  
 

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar



CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les 
exigències de Seguretat en cas d’Incendi RESIDENCIAL HABITATGE   SI 

es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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 Ref. del projecte  
 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 
Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  

 

- Es manté l’ús:  � S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI. 

  

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 

� El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   

- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 

� Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   

Reforma 

- En qualsevol cas: � Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

- Afecta a una part de l’edifici: � El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin. 

  Canvi d’ús 

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge: 

� El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l’edifici. 

  

Edificis 
protegits 

- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 

� Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S        
 

SECTORS D’INCENDI Nombre  
de sectors

CONDICIONS                                    

Ús Residencial Habitatge (1)  - Compartimentat en sectors: S � 2.500 m2 (2) 
- Separació entre habitatges � EI 60.   

Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (3) 

 - Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície 
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament 

  

Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2  - Cada establiment és sector d’incendi. 

- Condicions segons l’ús.   Establiments  

Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència  - Cada establiment és sector d’incendi. 

- Condicions segons l’ús.   

Sector de risc mínim  - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2. 
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.   

 

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.   Escales i ascensors que comuniquen sectors 

d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici: - Accés a l’ascensor (opcions):  

a) A cada accés: porta d’ascensor E 30  
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial: 

vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 

vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.  
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 

el sector superior. 

  

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent);  h d (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                            

ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi 

ÚS DEL SECTOR 

      ha � 1,50 m hd � 15 m 15< hd � 28 m hd > 28 m 
Residencial Habitatge EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 

Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m

 EI 90   EI 120 EI 180 

Aparcament S > 100 m2 (3) EI 120  EI 120   EI 120 EI 120 

PARETS I 
SOSTRES     

Sector de risc mínim No s’admet  EI 120   EI 120 EI 120 
a) Comunicació directa    � EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   PORTES DE 

PAS b) Amb vestíbul d’independència    � 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

(1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda � 500 m2. 
(2) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m 

segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat. 
(3) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S � 100 m2. 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1

0

1

✔

✔

✔

✔

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a edifici plurifamiliar 
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

 

CLASSIFICACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 

ÚS PREVIST 

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Aparcament d’habitatge unifamiliar o
bé aparcament de S � 100 m2  En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S � 15 m2  15 < S � 30 m2   S > 30 m2 

Trasters (1) (2) 50 < S � 100 m2  100 < S � 500 m2   S  > 500 m2 

Magatzems d’elements combustibles 
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2) 

100 < V � 200 m3   200 < V � 400 m3   V > 400 m3 

Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 

 
P � 2520 kVA 
P � 630 kVA 

  

(4) 

2520< P � 4000 kVA 
630 < P � 1000 kVA 

  
(4) 

P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 

Local comptadors d’electricitat (5) i 
quadres generals de distribució En qualsevol cas  -  -  

Sala de maquinària d’ascensors(6), 
Sala de grup electrògen En qualsevol cas  -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P � 200 kW   200 < P� 600 kW   P > 600 kW 

Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització  En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció S � 3 m2  S > 3 m2   -  

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura  R 90  R 120   R 180 

- Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors  EI 90  EI 120   EI 180 

- Vestíbul d’independència -  Sí   Sí 
- Portes de pas (7) EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5       2 x EI2 45-C5       
- Recorregut màxim fins a alguna sortida 

del local 
� 25 m 

 
  � 25 m 

   � 25 m 
 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1  

 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.2 

(1) Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI A. 

(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior � 3 x 106 MJ � s’aplicarà el RSCIEI. 
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, Fecsa-

Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)). 
(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 

comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30). 
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 

Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 
(7)  No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació. 

 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)  
a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o

bé, 
  

b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 

- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
     sent t, el temps de resistència al foc dels 

espais ocupables 

  

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m 
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. 

  

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.3 Quan travessen elements 

compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció � 50 cm2) 

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al   

foc, EI t, que l’element travessat. 
  

 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
  

RESISTÈNCIA         
AL FOC 
 
 
CTE DB SI 1.1 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 

b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents 

s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)  excepte l’interior de 
l’habitatge C-s2,d0   EFL  
Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1  
Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1  
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi. 

B-s3,d0      BFL-s2 (5)  
(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa � EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les 

derivacions individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i 
opacitat reduïda (REBT 2002). 

 

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  
Carpes, tendalls, altres: - M 2, segons norma UNE 23727:1990 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

REACCIÓ AL FOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.4 

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           

(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
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SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC � EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 
- Entre dos edificis 

colindants (1)  
 - Entre dos sectors 

d’incendi 
  - Entre una zona de risc 

especial alt i altres 
zones de l’edifici 

  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici

 

 

 

� 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:             
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, �,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

Façanes enfrontades (1)   Façanes a 90º (1)   Façanes a 180 º (1)   

 
 

 
 
 

 

Façanes a 45º(1)   Façanes a 60º(1)   Façanes a 135º(1)   

  

 
 
 

 

FAÇANES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 2.1 

(1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 
l’angle format per ambdues façanes. 

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔
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instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 
- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i     

d’altres zones més altes de l’edifici 
  - Cap a una escala o passadís 

protegit des d’altres zones  
 

 

 

    Franja d’1 m � EI 60 a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:  

  

Franja d’1 m � EI 60 que es pot reduir en la dimensió 
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:   

  
REACCIÓ AL FOC  
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 

s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana. 

  - Façanes d’altura � 18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 
s’exigeix reacció al foc a una franja fins a una alçada � 3,5 m.  

 

 

 

FAÇANES 

- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.   
CTE DB SI 2.1 

Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.   
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RESISTÈNCIA AL FOC  
- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial 

alt i d’altres zones de l’edifici 
  

 

  Franja �  EI 60 i � 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent a 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

  

Franja  � EI 60 i �  1 m          en 
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

 

>1 m
Coberta

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt

 

 

Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120

Coberta

 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:    

 

 
d (m) � 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 

 
 

REACCIÓ AL FOC  
 

COBERTES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòsa la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 

  

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc 

- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).   

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge 

- h descendent =                  m h ascendent (1) =                                         m        
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,   

ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.   

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
a) Independents de las zones comunes del 

edifici i compartimentats com l’establiment. 
  - Sortides d’ús habitual    

i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 

b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)

  

a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment. 

  

ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús:  

Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície 

- Sortides d’emergència 
de l’establiment: 

 b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1) 

  

(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment. 

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent) 

a) Arrencada d'una escala no protegida 
que: 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat � 1,30 m².a la superfície en planta de l’escala. 
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 

inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala. 
*  L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  

  

b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica   

c) Porta d'accés a una escala protegida   

d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida   

e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  

- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 

sector de risc mínim. 

  

d) Una sortida d’edifici    

SORTIDA D’EDIFICI 

a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR: 
    (comunicat amb un espai exterior segur) 

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals no 
excedeixi de 50 m. 

  

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts �      
       - Superfície mínima: S � 0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per   

un radi R � 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants  
           Cas particular: Si P� 50 persones, no cal comprovar les condicions 

anteriors de dimensionat. 

  

b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts �  
        - Superfície mínima: S � 0,5 P m²                                             
        - Situació: Separat � 15 m de l’edifici o del sector. 

  

b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a més, 
l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament. 

  

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI A i CTE DB SI 3    

b) Porta o forat a un                            
ESPAI EXTERIOR SEGUR: 

CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur:  

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 

  

 

ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona Superfície útil m2 Ocupació 

P = sup. útil/ densitat 

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    
Administratiu < 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    

Docent < 500 m2                            
integrat a edifici d’habitatges  

Conjunt de la planta o               
de l’edifici 10    

Residencial Públic< 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    

Aparcament � 100 m2  Aparcament 40    
Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

   

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
CTE DB SI 3        Altres      

   TOTAL EDIFICI   

16,15

✔

✔

✔

✔ 318,56

0,00

0,00

0,00

318,56

0,00

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a edifici plurifamiliar 

0,00

15,93

15,93
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

C
od

i T
èc

ni
c 

de
 l’

E
di

fic
ac

ió
 R

D
 3

14
/2

00
6,

 R
D

 1
37

1/
20

07
, O

 V
IV

/9
84

/2
00

9 
i

i l
es

 s
ev

es
 c

or
re

cc
io

ns
 d

’e
rr

ad
es

 (B
O

Es
 2

0/
12

/0
7 

i 2
5/

1/
08

, 2
3.

04
.0

9)
   

  O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
· C

O
AC

  S
I R

H
 v

.3
 ju

lio
l 2

01
1 

En color taronja 

 m
od

ifi
ca

ci
on

s 
R

D
 1

73
/2

01
0 

(B
O

E
 1

1/
3/

20
10

) 

 

NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS  

CONDICIONS 

 � 100 persones   - Ocupació: 
 � 50 persones: si han de salvar una altura 

ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)  
 

� 25 m, en general (1)   - Longitud total del recorregut 
d’evacuació:  

� 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és � 25 persones.(1)   

 

- Altura d’evacuació descendent:  � 28 m (2)   

Una única sortida     
de planta: 

 

- Altura d’evacuació ascendent: � 10 m    

 - Longitud total del recorregut 
d’evacuació: 

� 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 
que dormin. 
� 50 m (1), en altres casos 

  Més d’una sortida 
de planta:     

 
- Longitud fins a un punt des del que 

existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 

� 25 m, en general. (1) 

� 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és � 25 persones. 

  

Més d’una sortida 
d’edifici: 

 
- Ocupació de l’edifici:  > 500 persones  

  

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.3 

(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 

 

TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAT VALOR MÍNIM 

 0,80 m    Portes i passos: A  �  P / 200  

 0,80 m � A. porta d’una fulla � 1,23 m. 

0,60 m � A .cada fulla en porta de 2 fulles � 1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta � 0,80 x A. escala protegida 

 

 1,00 m   Passadissos i rampes: A  �  P / 200 
 0,80 m, a passadissos � 10 pers. usuaris habituals   

descendent A  �  P / 160   Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A  �  P /(160-10h)   

Escales protegides i especialment 
protegides: E �  3 S + 160 AS  

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament. 
0,80 m, d’ús restringit � 10 usuaris habituals 

 

Passadissos protegits E �  3 S + 200 A 
 

1,00 m, en general  
0,80 m, a passadissos � 10 pers. usuaris habituals 

  

Passos, 
passadissos  i 
rampes 

A  �  P / 600     Zones a l’aire 
lliure: 

Escales A  �  P / 480   

Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors. 

  

Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura d’evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una 

de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable. 
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -

incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.  
JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

DIMENSIONAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.4 

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.). 

  

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (3) 
segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 

EVACUACIÓ 

No protegida    Protegida    Especialment protegida   

Descendent  hd � 14 m   hd � 28 m   En qualsevol cas   

Ascendent ha � 2,80 m  
ha � 6,00 m i  P � 100 pers. 

  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.5 

(1)  Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge. 

(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi  la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix. 

(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP-109 de la 
DGSPEIS. 

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔
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PORTES  

� Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.  
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 

l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009) 

 
 

- En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge 
                                       P > 50 persones d’un recinte 
                                       P > 100 persones, en altres casos 

  

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 

� Sentit d’obertura: 

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2.1.2.   

� Amplada mínima: - 0,80 m 
- 0,80 m � A porta d’una fulla � 1,23 m;  
- 0,60 m � A cada fulla en porta de dues fulles � 1,23 m        

(0,80 m mínim, D 135/95 Codi d’Accessibilitat) 

  

SI 3.6 
SI 3.4 

En general 

� Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el 
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)   

PASSADISSOS 
SI 3.4 � Amplada mínima: - 1,00 m 

- 0,80 m en passadissos amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals.   

RAMPES 
� Amplada mínima: - 1,00 m 

- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA) 
- 0,80 m en rampes amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

  

� Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SUA 4.3   

SI 3.4 
SUA1 4.3 

� Passamans  - Condicions segons DB SUA 4.3   

ESCALA NO PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 
  

� Escala no protegida 
compartimentada: 

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.  

� Esglaons, trams, replans: 

� Passamans: 
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 4.2   

SI 3.4 
SUA1 4.1 
SUA1 4.2 

� Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

- No hi ha requisits.    

ESCALA PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

� Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici. 

 

- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc 
mínim.(3) 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

- Dos accessos, com a màxim, 
- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

� Accessos a cada planta:     

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.  � Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: - � 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil � 1 m² a cada planta.             

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà � 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

� Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  

� Graons, trams, replans: 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI A 
SI 3.4 
SUA1 4.1 
SUA1 4.2 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2  

 (1)  Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col.loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2) 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

� Amplada mínima: -  1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

-  0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

� Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici. 

 

-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals contingus.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

-  A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent. (3) 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

-  Dos accessos, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

� Accessos en cada planta:     

-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 

 � Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: 

- � 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil � 1 m² a cada planta.             

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà � 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

� Ventilació per al control del 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  

� Graons, trams, replans: 

SI A 
SI 3.4 
SUA1 4.2 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 4.2.  

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR 
� S’assimila a escala 

especialment protegida:  
- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més: 

 

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície 
S � 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.   

SI A 

� Obertures:   

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati. 

 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4) 

� Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables. 

 

-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 

 � Compartimentació:      

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

� Distància entre portes: -  � 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

� Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de � 
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. 

 

SI A 

� Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 

-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi. 

    Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” 

(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la 
DGSPEIS. 

(4) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”. 
 
 

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a edifici plurifamiliar 
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- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé En edificis amb alçada d’evacuació 
h >28 m, qualsevol planta que no 
sigui d’ocupació nul·la i que no 
disposi d’alguna sortida accessible 
de l’edifici, garantirà:

- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 
fracció (veure SI Annex A Terminologia)

EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EN CAS 
D’INCENDI 

CTE DB SI 3.9

Itineraris accessibles - La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de 
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb 
discapacitats diferentes dels accessos principals de l’edifici 

 
 

- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.  - Senyalització 
- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 

d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una 
sortida de l’edifici accessible. 

 

SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA 
DELS 
RECORREGUTS
CTE DB SI 7 
CTE DB SUA 4 

- Enllumenat d’emergència segons 
DB SUA 4.2.1

- Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur. 
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis. 
- Recintes > 100 persones 

 

 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

INSTAL·LACIONS (1)

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                
la superfície construïda, S.

CONDICIONS 
 

En qualsevol cas 
 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  - Ubicació: 
exterior del local 

-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 

- de risc especial alt: L � 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 

Extintors 
portàtils     

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,         
locals d’instal·lacions, 
aparcaments � 100 m2 )  

- Ubicació: 
interior del local 
o zona 

-  de risc especial mig o baix: L � 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

Boques 
d’incendi 
equipades  

Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1
(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A � 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància � 

25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 

Ascensor 
d’emergència 

h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg 
- Dimensions cabina:   1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m 
- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s 
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric; 

entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h. 

Columna seca  h > 24 m  -  Ubicació:     - Presa d’aigua a façana  
                        - Columna ascendent situada a la caixa d’escala  
                        - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a   

totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció  

5.000 � S � 10.000 m2 - 1  

Hidrants 
exteriors (2)

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció 

DOTACIÓ  

Detecció i alarma 
(3) h evacuació > 50 m

CTE DB SI 4.1

(1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment. 
(2)  Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana 

accessible de l’edifici.  
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 

d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 
 

✔

✔

✔
✔

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a edifici plurifamiliar 



CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge  SI 1 0 / 1 1

 

C
od

i T
èc

ni
c 

de
 l’

E
di

fic
ac

ió
 R

D
 3

14
/2

00
6,

 R
D

 1
37

1/
20

07
, O

 V
IV

/9
84

/2
00

9 
i

 le
s 

se
ve

s 
co

rr
ec

ci
on

s 
d’

er
ra

de
s 

(B
O

Es
 2

0/
12

/0
7 

i 2
5/

1/
08

, 2
3.

04
.0

9)
   

  O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
· C

O
AC

  S
I R

H
 v

.3
 ju

lio
l 2

01
1 

 m
od

ifi
ca

ci
on

s 
R

D
 1

73
/2

01
0 

(B
O

E
 1

1/
3/

20
10

) i

 

 DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI) 
CTE DB SI 4.1  

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. 

 

 

ÀMBIT 
- Extintors  

- Boques d’incendi  

- Polsadors manuals  

Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció  

CONDICIONS  
- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 

- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003 
 

SENYALITZACIÓ  
(Inst. PCI) 
 
 
 
 
 
 

 
 
CTE DB SI 4.2 - Visibilitat - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.  

* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.  
 

 
SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                     
  

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: (2) - Espais que formen part del projecte d’edificació   
  

VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (3)                                           

� Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   

� Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m (4) 
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 

  

� Capacitat portant: - 20 kN/m2        
 

ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                           

�  Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a 
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests                 

�  Altura lliure mínima o de gàlib: - la de l’edifici.   

�  Amplada lliure mínima: - 5,00 m   

�  En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (5)   
Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima    

h � 15 m 23 m (6)   
15 m < h � 20 m 18 m (6)   

�  Separació màxima del vehicle de bombers  a 
la façana de l’edifici:                                             

h > 20 m                   10 m   

� Distància màxima fins als accessos a peu a 
l’edifici per arribar a totes les seves zones: 

- 30 m    

�  Pendent màxima: - 10 %   

�  Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de � 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 

compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  

�  Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 

l’accés a façana amb escales o plataformes. 
  

�  Accés al punt de connexió de la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 

- L � 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.    
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig    

 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1) 
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 

propagar un incendi de l’àrea forestal.  
  � Franja de separació: 

-  Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.   

a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment):  
     Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

  � Vies d’accés: 

b)  Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 

  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN             
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2          

(1) I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113). 
(2) Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent �9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12. 
(3) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 
(6) Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui � 15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat (aquest valor es 

correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona) 
 

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a edifici plurifamiliar 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 
�  Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)   

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  
 
 
 

 

�  Forats per a l’accés 
dels bombers 

- Ubicació:  
- Ampit: 
- Dimensions: 
- Accessibilitat: 

- A cada planta de l’edifici, separats � 25 m entre eixos de dos forats consecutius 
- Altura � 1,20 m 
- Amplada � 0,80 m;  Altura � 1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els 

elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
d’evacuació � 9m). 

 

 

CTE DB SI 5.2 (6) Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació > 50m”

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                         
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent);  hd (descendent) 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                     

ÚS DEL SECTOR 

      ha � 1,50 m hd � 15 m 15< hd� 28 m hd > 28 m 
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent R 30  R 30         -       - 

Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120  R 60   R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència R 120 
 R 180, si h >28m R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 
          baix           mig          alt 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  

Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 

(2) Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera. 

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  
- Càrrega permanent � 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior � 28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 

comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  
Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.2 

Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 

 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

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

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

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DI M E N T  DE  V E R I F I C AC I Ó     

Municipi:� Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 :

� Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts � C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos � C1 = 0,75

* edifici aïllat � C1 = 1,00

� C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó � C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN ����  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

� C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable � C3 = 3,00� C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts � C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment � C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

� C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis � C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) �

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus � C5 = 5,00

� C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis � C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 �

���
= 3105,5 �

��� Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E �
e
a

N
N1� = 1 � E �

4 0 �  E < 0,80  � la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80 �  E < 0,95    

2 0,95 �  E < 0,98  

E � 0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

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

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

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

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar

✔

Barberà del Vallès

4,00

13.167,17

4,00 13.167,17 0,026334

0,005500

0,005500

0,026334
0,79

✔

0,026334 0,005500

✔

1,00

✔

1,00

✔

1,00

✔

✔

1,00

No

4,00

0,50



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes  
Mitgeres descobertes  

 
DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES
Zona Pluviomètrica  I  II III IV V  Grau d’impermeabilitat
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C    

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) � 15 16-40 41-100   

Classe d’entorn  E0 E1  

 
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau � 5 B3+C1  

Grau � 2 B1+C1+J1+N1          C1+H1+J2+N2  

Grau � 3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau � 4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 
 

Grau � 5 B3+C1

Grau � 2 B1+C1+J1+N1                 C1+H1+J2+N2

Grau � 3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire  

Grau � 5 B3+C1 

Ventilada  Grau � 5 B3+C1 
Grau � 4 R1+B2+C1aïllament no 

hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau � 5 B3+C1

Grau � 4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire Grau � 5 B3+C1

Grau � 4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau � 5 R3+C1

Grau � 2 R1+C1

Grau � 3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau � 5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau � 5 B3+C1

Grau � 4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau � 5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau � 4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

 

Grau � 5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire  Grau � 5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 
 Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 

reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.  

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
3

✔

✔

✔

✔



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

Façana amb revestiment continu amb cambra d’aire no ventilada 
aïllament situat a l’interior del full principal 

R1+B2+C1 Grau d’impermeabilització � 4 

Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració  

- Revestiment continu:  

R1 

Gruix entre 10-15mm o acabat amb una capa plàstica prima 
Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat 
Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència 
d’una acumulació de vapor entre ell i el full principal 
Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració 

 

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:  

 
C1 

- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic 
La succió del maó ha de ser � 0,45 g/(cm2 · min)    

 - Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix.  
  - Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim 

El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció � 0,32 g/cm3. En el 
cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de ser� 
5 g/(cm2 · min)  per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de ser � 7 
g/(cm2 · min) 

 

 - Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim.  
Barrera contra la penetració d’aigua de resistència alta a la filtració  

 - Cambra d’aire sense ventilar i aïllament no hidròfil col·locat a la cara interior del full 
principal, situant-se la cambra per l’exterior de l’aïllament  

     

B2 

- Aïllament no hidròfil col·locat a la cara interior de la cambra d’aire  

✔

✔

✔

/



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

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

MURS 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) � 10-2 10-5<Ks<10-2  � 10-5  Grau d’impermeabilitat 
(3) 

 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 
 

TERRES 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  � 10-5  Grau d’impermeabilitat 
 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

 

FAÇANES 
 Zona Pluviomètrica (5) I  II III IV V Grau d’impermeabilitat 
 Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

 Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) � 15 16-40 41-100
 Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES  

 Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

3

P. exec. transformació d'habitatge



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

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

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal  � 

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

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

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

✔

✔

P. exec. transformació d'habitatge



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

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

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge   
- Híbrid, o bé Sistemes: 
- Mecànic 

  
 

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

menjador 
�  3 l/s persona   

- Banys � 15 l/s local   

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina �  2 l/s m2 i
�  8 l/s local si hi ha 

aparells de combustió

 
 

Àmbit: Cuina                   Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

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

� 50 l/s  
 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina   
Finestres o portes exteriors practicables. (1)   

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable� 1/20 Superfície útil del local  

    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 
 

- Mecànic 
    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 
   

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

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

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

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

 

 
(1)  Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 

que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D � H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D � 3 m.   
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A � 3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5 � F � 3 m. 
b) A � F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 

(2)  L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 

on puguin haver persones de forma habitual. 
(3)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 

d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 

complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

P. exec. transformació d'habitatge



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

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

 Qualitat de l’aigua � L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
� Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 

amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

� El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

 

Sistemes antiretorn: � Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

� Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

� Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
� Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 

equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

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

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q � 0,04l/s � urinaris amb cisterna 
q � 0,05l/s � “pileta” de rentamans 
q � 0,10l/s � rentamans, bidet, inodor 
q � 0,15l/s � urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q � 0,20l/s � dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q � 0,25l/s � rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q � 0,30l/s � banyera � 1,40m, aigüera no domèstica 
q � 0,60l/s � rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q � 0,03l/s   � “pileta de rentamans 
q � 0,065l/s � rentamans, bidet 
q � 0,10l/s   � dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q � 0,15l/s   � banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q � 0,20l/s   � banyera � 1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q � 0,40l/s   � rentadora industrial (8kg) 

Pressió: � Pressió mínima:   Aixetes, en general   � P � 100kPa 
  Escalfadors i fluxors � P � 150kPa 

� Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum � P � 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

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

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

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

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

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

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

 

 

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

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

 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

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

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

P. exec. transformació d'habitatge



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

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

 Objecte � La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

� S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

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

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

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

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

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

✔

✔

✔

✔

✔

P. exec. transformació d'habitatge



CTE
Fitxa justificativa del compliment de HS 2 
Evacuació de residus 

Res idenc ia l  Hab i ta tge
              recollida amb contenidors de carrer  HS 2

Ref. del projecte                                                                                                                              novembre 2007 -  Oficina Consultora Tècnica COAC 1/2

 Ref. del projecte 

AMBIT  D ’APLICACIÓ  

tipus de recollida municipal o de barri espais a l’edifici espais a l’habitatge 

edifici d’habitatges 
plurifamiliar

recollida amb contenidors de carrer espai de reserva espai d’emmagatzematge immediat 

habitatge unifamiliar espai d’emmagatzematge immediat 

1 CONJUNT DE L’EDIFICI Contemplat en projecte 

- Recorregut entre magatzem i exterior, amplada �  1,20 m (admesos estrangulaments � 20 cm i L � 45 cm)

- Les portes del recorregut, obren en el sentit de la sortida 

- La pendent del recorregut és inferior al 12% i no hi ha graons  

� SITUACIÓ: 

- Si està fora l’edifici, la distància a l’accés del mateix, es inferior a 25 m 

- El disseny i emplaçament garanteixen que la temperatura interior no superi els 30ºC 

- Revestiment de parets i terres impermeable i fàcilment netejable 
� CONFIGURACIÓ 

- Trobades entre parets i terres son arrodonides 

- Conté al menys una presa d’aigua amb vàlvula de tancament , ( q � 0,2 l/seg  �   DB HS-4) 

- Conté una bunera  sifònica antimúrida al terra, ( desguàs Ø � 50 mm �   DB HS-5) 

- Disposa d’ il·luminació artificial que proporciona 100 lux a una alçada de 1m 

� INSTAL.LACIONS

- Base d’endoll fixa 16A 2p+T (segons UNE 20.315:1994) 

P  ocupants de l’edifici (suma de dormitoris senzills i doble de número de dormitoris dobles) ocupants
Mf coeficient de majoració: 4 fracció varis. 1 resta de fraccions 

paper / cartró 0,039 matèria orgànica 0,005 varis 0,152 Ff · Mf

factor de fracció en m2/ persona envasos lleugers 0,060 vidre 0,012 total 0,268 

HS 2

� SUPERFICIE 

Superfície útil espai de reserva, SR= P·� (Ff· Mf) m2 � 3,5 m2

segons superfície risc baix
5 m2 < S � 15 m2

risc mig         
15 m2 � S � 30 m2

risc alt         
S > 30 m2

resistència  al foc estructura portant R90  R120  R180 

resistència al foc parets i sostres  EI 90  EI 120  EI 180 

vestíbul d’independència - SI  SI 

portes de comunicació EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5 2 x EI2 45-C5 

recorregut màxim d’evacuació fins 
sortida del local 

� 25 m � 25 m � 25 m 

parets i sostres B-s1,d 0 

SI

Zona de risc 
especial  
(condicions dels 
elements respecte 
la resta de l’edifici)

classes de reacció al 
foc dels elements 
constructius paviments BFL-s1 

extintor portàtil a l’exterior del 
magatzem i proper a la porta d’accés.

eficàcia 21 A-113 B SI 4 

� PROTECCIÓ 
CONTRA
INCENDIS

Dotació contra 
incendis 

a l’interior del magatzem els 
necessaris per que el recorregut real 
fins algun d’ells , inclòs el situat a 
l’exterior no sigui major de: 

15 m  15 m  10 m 

Cabal cabal mínim de ventilació exigit  qv 10 l/s m2útil l/s

obertures mixtes (admissió i/o extracció) situades al menys a dues parets 
oposades del magatzem, cap punt dista més de 15 m de l’obertura més propera 

natural 
es ventilen a través d’obertures d’admissió i extracció comunicades directament 
amb l’exterior, i amb una separació vertical entre elles de 1,5 m 

els conductes d’admissió tenen longitud �10 m 

el magatzem esta compartimentat, l’obertura d’extracció es disposa al 
compartiment més contaminat, la d’admissió a l’altre/s espais i es disposen 
obertures de pas entre els espais 

híbrida

les obertures d’extracció es connecten a conductes d’extracció, que no es 
comparteixen amb locals d’altres usos 

el magatzem esta compartimentat, l’obertura d’extracció es disposa al 
compartiment més contaminat, la d’admissió a l’altre/s espais i es disposen 
obertures de pas entre els espais 

Espai de reserva 
 Característiques

HS 3 � VENTILACIÓ 

Tipus 
ventilació 

mecànica
les obertures d’extracció es connecten a conductes d’extracció, que no es 
comparteixen amb locals d’altres usos 

✔ ✔ ✔

P. exec. per la transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar

✔
✔
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✔
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✔
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CTE
Fitxa justificativa del compliment de HS 2 
Evacuació de residus 

Res idenc ia l  Hab i ta tge
              recollida amb contenidors de carrer  HS 2

Ref. del projecte                                                                                                                              novembre 2007 -  Oficina Consultora Tècnica COAC 2/2

2 INTERIOR DELS HABITATGES (espai d’emmagatzematge immediat) Contemplat 
en projecte 

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

zones annexes auxiliars 

- El punt més alt és a una alçada del terra � 1,20 m 

- L’accés als espais d’emmagatzematge, no necessita d’elements auxiliars (escaletes, tamborets, ..) 

� SITUACIÓ: 

- Son habitatges aïllats o agrupats horitzontalment, per les fraccions de paper i vidre s’utilitza el magatzem de 
contenidors de l’edifici. 

� CONFIGURACIÓ - L’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge és impermeable i fàcilment rentable 

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

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

CA coeficient d’emmagatzematge per persona i fracció (dm3/persona). (en gris contenidor mínim, 
dimensions en planta � 30 x 30 cm i volum � 45 dm3 )

PV envasos lleugers matèria orgànica paper/ cartró vidre varis
1 7,80 3,00 10,85  3,36  10,50  

2 15,6 6,00 21,70 6.72 21,00 

3 23,4 9,00 32,55 10,08 31,50 

4 31,2 12,00 43,40 13,44 42,00 

5 39 15,00 54,25 16,80 52,50 

6 46,8 18,00 65,10 20,16 63,00 

7 54,6 21,00 75,95 23,52 73,50 

8 62,4 24,00 86,80 26,88 84,00 

Espai
d’emmagatzematge 
immediat
Característiques

HS 2 

� CAPACITAT 
D’EMMAGATZEMATGE 

9 70,2 27,00 97,65 30,24 94,50 

✔

✔
✔

✔

✔



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ

obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA � 33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA � 50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA � 45dBA  

paret del recinte protegit RA � 50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA � 30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA � 50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA � 20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA � 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA � 45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA � 50dBA  

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES I  TERRES  EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld � 60  30 30 30 30 

60 < Ld � 65  32 30 32 30 

65 < Ld � 70  37 32 37 32 

70 < Ld � 75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2

Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld � 60 Ld � 60  30 30 30 30 

60 < Ld � 65 Ld � 60  30 30 30 30 

65 < Ld � 70 Ld � 60  30 30 30 30 

70 < Ld � 75 60 < Ld � 65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld � 70  37 32 37 32 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA � 50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr � 40dBA  

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w � 65dB  DnTA � 50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA � 45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w � 60dB  DnTA � 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w � 60dB  DnTA � 45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum � 350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum � 350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A � 0,2m2/m3  

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

P. exec. transformació d'habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔



DADES DE L'EDIFICI:

X
Usuaris

4

4

AIGUA tots els usos P A

S X
S
S

 

(5)

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 60 0 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

50%

III

S

l/dia

(4)

X X

4

X

AILLAMENT TÈRMIC

XRENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS  s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule;  a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 60 0USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima  d’energia solar 
en producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible  de      

150 dm 3 per separar les fraccions següents:   

S

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Edifici plurifamiliar entre mitgeres

Barberà del Vallès

cisternes de vàters  amb mecanismes de doble descàrrega  o descàrrega interrompible

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

X

ENERGIA tots els usos

Situació:

Municipi:

PROJECTE (1)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari  (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de sal ut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

ús docent, sanitari o esportiu : aixetes lavabos i dutxes  : temporitzadors o detectors  de presència

AIXETES
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica  solar  és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

112

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses  de tots els tancaments verticals exteriors , ponts tèrmics inclosos: 
Km ≤ 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes  d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km ≤ 3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 9 00), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres  tal que : factor solar  de la part envidrada S≤ 35%

xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

en edificis de nova planta  per limitacions de la 
normativa urbanística  que impossibilita la 
superfície de captació

en rehabilitació  per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no  compta amb suficient assolellament

a un espai comunitari

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen  segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge  per 
separat dels diferents tipus de residu  :

Nova edificació

Vallès Occidental

Gran rehabilitació

V3.1.0

X

X

USOS DE 
L'EDIFICI:

Habitatges

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

X

X

Usuaris

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

S70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

N
per protecció patrimoni cultural català

S

50%

al'interior de les unitats privatives

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles : a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda  i 
una d’aigua calenta 

S

aixetes  de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min ; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

cal justificar-ho adequadament a la memòria

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

X

X

X

S

1/2



P A

S

P A

5

5

5

5 S

6 S X

6

5

4 S

6

8

4

5

4

4

5

8

7

3 S

18

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

X

PROJECTE

X

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS  tots els usos

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció , quantificant els residus generats per tipòlogies 
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K

PROJECTE

X

X

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllame nt mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

X

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propieta ris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

M

X

PUNTS
M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 

el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, 

Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

2/2



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

P. EDIFICACIÓ 

Ref. del projecte: 
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D A D E S  D E  L ’ E D I F I C I  O  L O C A L  
Ús previst (1) 

Administratiu Comercial Docent Pública
concurrència 

Residencial 
habitatge 

Residencial 
públic  Sanitari

Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2) 

Nova construcció Canvi d’ús  Rehabilitació  (2)  Altres intervencions en edifici o local existent 

Tipus d’intervenció en les instal·lacions  
- Canvi del tipus d’energia 

- Incorporació d’energies renovables (3)

Nova instal·lació Reforma de   la 
instal·lació 

- Altres:  -   Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció 
d’ACS o la modificació dels existents.  

-   Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o 
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred. 

-   El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E N E R A L S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Objecte 

Climatització (5) Calefacció (6) Refrigeració(7)  Ventilació (8) Producció d’aigua calenta sanitària, 
(ACS) (9)

Tipus d’instal·lació 
Calor Calor   kW Calor                      kWIndividual Nombre

d’individuals 
Fred

Suma de Potències 
individuals previstes(11)

Fred kW

Centralitzada 
Fred                      kW

Centrals de producció de calor o fred 
Caldera Caldera 

mixta
Unitat 
autònoma
compacta

 Unitat 
autònoma
partida 

 Bomba  
de calor 

 Planta 
refredadora

 Captadors 
solars

 Altres 
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P 

P equip recolzament                      kW
Calor (11) kW Fred (11)    kW Solar (12)

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

Fonts d’energia previstes 

Electricitat  Combustible gasós Combustible líquid  Energia solar  Altres 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  E S P E C Í F I Q U E S  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  
Objecte  

ACS Calefacció  Climatització  Escalfament d’aigua del vas de les piscines 

Dades de la instal·lació 

Demanda energètica 
anual estimada (13)             kWh Cobertura anual 

estimada (13)               % P tèrmica de l’equip 
de recolzament (12)                kW 

Captació 

Individual Col·lectiva Superfície de captació 
total prevista (13)                 m2 Potència tèrmica equivalent 

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

Acumulació 

Individual Col·lectiva  Volum d’acumulació total (13) litres   Nombre de dipòsits Ut.

 a)   P calor i/o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P � 70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

No cal 
documentació  

 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 

 MEMÒRIA 
TÈCNICA 

 

 -  5 kW � P calor i/o fred � 70 kW 
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 
instal·lació hagi estat executada. 

- Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de 
l’edifici, o bé

D O C U M E N T A C I Ó
T È C N I C A
per donar compliment 
al RITE                            
i a la Instrucció 4/2008
(14)

PROJECTE
(15)

 -  P calor i/o fred > 70 kW:

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

6,00
12,60

✔ ✔

✔

6.239 12,6070

✔ 18,00 12,60

200✔

✔

P. exec per la transformació d'un habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar

6,00

✔

4

1

12,60

✔

Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

�



RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques         RITE 2 / 3

Ref. projecte: 
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E X I G È N C I E S  T È C N I Q U E S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Projecte 

En l’àmbit del CTE: “Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

CTE HE 2 

RITE

General 

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

CTE
HE 4, HS 3, HR 

   D. 21/2006
Ecoeficiència  

Prevenció i control 
de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:

RITE IT 1.1 

Qualitat tèrmica    
de l’ambient 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

RITE IT 1.1.4.1

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

RITE IT 1.1.4.2 

- Ventilació de l’interior dels habitatges � CTE DB HS 3 

Qualitat de l’aire 
interior

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

-  Ventilació en la resta d’edificis � s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3 

RITE IT 1.1.4.2 

Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

RITE IT 1.1.4.3 
Prevenció i control 
de la legionel·losi 

Benestar      
i  Higiene 

Qualitat de 
l’ambient acústic 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

RITE IT 1.1.4.4 
CTE DB HR 

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

RITE IT 1.2 

Rendiment 
energètic 

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

RITE IT 1.2.4.1 

Distribució             
de calor i fred 

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

RITE IT 1.1.4.2 

Regulació i 
control 

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

RITE IT 1.1.4.3 

Comptabilització  
de consums 

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

RITE IT 1.1.4.4 

Recuperació 
d’energia 

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

RITE IT 1.1.4.5 

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

RITE IT 1.1.4.6 

Eficiència 
energètica 

Utilització 
d’energies 
renovables (*) En l’àmbit del 

CTE HE 4 
Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS: 
- Si la demanda d’ACS és � 50 l/dia a 60ºC
- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

CTE DB HE 4 
D. 21/2006
Ecoeficiència

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

RITE IT 1.3 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques         RITE 3 / 3

Ref. projecte: 
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NOTES 

(1)   A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 
- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 
- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de 
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les 
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

    P total = � P generadors

   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 

   *    A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS: Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 

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

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

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

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

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip 

d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
    P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)

(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya”

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  
En el projecte s’inclourà la següent informació: 

a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  

c) Les  verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 

d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  

P. exec per la transformació d'un habitatge unifamiliar a edifici plurifamiliar



  PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ       (RD 842/2002  BT-10) 
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   DADES DE L’EDIFICI: 
Situació: Municipi : 
Tipus d’edifici (ús principal): Promotor: 
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge: Altres: 
 
 
 

HABITATGES 
BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)  ELECTRIFICACIÓ 

 
- Su � 160 m2 
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 

d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

 

- Su > 160 m2 
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 

d’electrificació bàsica) 
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal·lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 

Previsió de potència  � 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) � 9.200 W / habitatge a 230V  (40A) 

Observacions - Per al càlcul de la càrrega corresponent a N  habitatges es considera una reducció del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneïtat. 
- Per a edificis amb previsió d’instal·lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1.  

Núm. 
d’habitatges 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21 

Habitatges 
funcionant 
simultàniament 

 s 1 2 3 ���� 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 
15,3+ 

+ (n-21) 
x 0,5 

WH  

 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Electrificació núm.  
habitatges 
(ni) 

Potència 
(Pi) (W) 

Potencies 
parcials 
(Pi x ni) 

Potència total  
(� Pi x ni) 

(c+d) 

N 
(�ni) 
(a+b) 

s Càrrega total WH 

s
N

)niPi( �� �  TOTAL WH 

Bàsica               (a) 5.750 (c)  

Elevada               (b) 9.200 (d) 

    

 

W 
 
 

SERVEIS GENERALS 
Característiques Suma de potència prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat 

de vestíbul, caixa d’escala, espais comuns, etc. 
Simultaneïtat: 1 

Observacions Aquesta càrrega es justificarà en cada cas en funció de l’equipament previst.  
En cas de manca de definició es poden prendre els següents ratis estimatius: 
- enllumenat vestíbul i escala  (100-200 lux):  làmpada  tèrmica: � 16 W / m2x100 lux  ;  làmpada fluorescent � 4 W / m2x100 lux  
- ascensors (6 persones):  elèctric � 6.500 W  ;      elèctric amb maquinaria en recinte � 3.000 W ;     hidràulic � 10.000 W 
                    (8 persones):  elèctric � 8.000 W     ;  elèctric amb maquinaria en recinte � 4.000 W ;     hidràulic � 12.000 W 
- telecomunicacions � entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i   interruptor de 25A) 

WSG Zones Unitat Superfície (m2) W/unitat Rati (W/m2) Càrrega parcial (W)  

Ascensors  �  �   
Enllum. vestíbul i escala �  �    

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Enllum. espais comuns �  �    

Telecomunicacions  �  �  TOTAL WSG  

Equips comunitaris  �  �  

 

       

 

W 
 
 

LOCALS COMERCIALS I OFICINES 
Càrrega mínima a 
considerar 

- Rati > o = 100 W/m2  
- Mínim per local 3.450 W a 230 V  (15A) 

Simultaneïtat: 1 

WLC Zones Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega parcial (W)  
Local     
Local    TOTAL WLC 
Local    

 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Local    

 

W 
 
 

GARATGES 
Càrrega mínima a 
considerar 

- Rati � 10 W/m2 si la ventilació es fa de forma natural ;   Rati � 20 W/m2 si la ventilació és forçada.  
- Mínim 3.450 W a 230 V   (15A) 

Simultaneïtat: 1 

Observacions Si en aplicació de la NBE-CPI/96 (art. 18), l’evacuació de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecànica, caldrà un estudi específic 
de previsió de càrregues.    

W G Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega total (W)  TOTAL WG 
     

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

    

 

W 
 
 

CÀRREGA TOTAL DE L’EDIFICI       W T =  ( WH +WSG + WLC + WG)                                                         W T =                             kW 
 
RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
Cal fer previsió  de local per a un CT quan la potència sol·licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb l’empresa subministradora  

 

(Sup*Rati)                                Mínim

(Sup*Rati) Mínim

Passeig del Doctor Moragas 169 Barberà del Vallès
residencial

4 1 no

0
4

0
36.800

36.800 4 3,8 34.960,00

1 6.000 6.000,00
61,25 4 245,00
0,00 0 0,00

1 3.000 3.000,00
1 1.000 1.000,00 10.245,00

71,44 100
0,00 0
0,00 0

0 0 0,00

3.450,00

0,00

0,00 0

48,655

34.960,00

0 0 0 0 0,00

3.450,00
0,00
0,00
0,000,00

0,00
0,00

7.144,00

Altres

0,00

Setembre 2014



CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
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1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11) 

 Conductors Aïllament    � 0,6 / 1 kV  
Secció mínima � 6mm2 (Cu);  � 16mm2 (Al) 

3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT 13) 

 

Disposició 
Intensitat 

Una per a cada Línia gral. d’Alimentació 
La intensitat dels fusibles de la CGP  
< intensitat màxima admissible de la LGA i  
> a la intensitat màxima de l’edifici 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT 14) 

 

Conductors Cables unipolars aïllats  
Aïllament          � 0,6 / 1 kV  
Secció mínima  � 10mm2 (Cu)  
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda  

5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16) 

 
Disposició 
Intensitat 

Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris 
160 A per a previsió de càrregues � 90 kW 
250 A per a previsió de càrregues �150 kW 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15) 

 

Disposició 
Conductors 

Una per a cada usuari  
Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 

   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mínima: F, N i T � 6mm2 (Cu) 
 Fil de comandament  � 1,5mm2 

No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 

9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 

10 COMPTADORS (BT 16) 

11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17) 

 Intensitat  En funció del tipus de subministrament i 
tarifa a aplicar, segons contractació 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 

 

- Interruptor General   
Automàtic (IGA) 

- Interruptor Diferencial  (ID) 
 
- Interruptors Omnipolars     

Magnetotèrmics 

Intensitat � 25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors 

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR (BT 25) 

 
Conductors Aïllament 450/750V 

Secció mínima segons circuit  (Veure 
“Instal.lació interior, esquemes unifilars tipus”) 

 
 

5

8

10
 9

8

12

11

 3

 1

 2

4

13

habitatge

habitatge

habitatge

local serveis generals

14

garatge

 
 

14 INSTAL.LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26) 
 

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 

màx. CAIGUDA DE TENSIÓ (1)  LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  

COMPTADORS  
LÍNIES ELÈCTRIQUES 

totalment 
centralitzats 

amb  més d’una 
centralització 

SECCIÓ 
MÍNIMA 

(mm2)  
MONOFÀSIQUES 
(V 230V) 

I = 
�cosV

P
�

 e = 
Vs
LP

��
��

	
2

 

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)   0.5% V 1 % V 10   
DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)    1 % V (2)   0.5% V 6   

TRIFÀSIQUES 
(V 400V) 

I = 
3�� Vcos

P

�
 e = 

Vs
LP
��

�
	

 

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 3 % V  
Circuit enllumenat 3 % V 3 % V  

INSTAL.LACIÓ 
INTERIOR Altres 

instal·lacions 
receptores  Altres usos  5 % V 5 % V 

Segons 
circuit 

 
(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal.lació interior i les derivacions individuals de 

forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors límits especificats per ambdós. 
(2)   1,5% V en el cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari on no existeix la LGA   

 

I 
V 
P 
cos 	 

Intensitat (A) 
Voltatge (V) 
Potència activa (W)  
Factor de potència 0,9  
1 per a inst. habitatge 

e 
L 
s 
	 

Caiguda de tensió (V) 
Longitud real línia (m) 
Secció conductor de fase (mm2) 
Conductivitat (m / 
mm2) 
(Cu = 48 a 70º C) 

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 
Objectiu 
 
Disposició 
 
 
 
Punts de 
posta a terra 

Conductors 
 
 
Càlcul 
 

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui � 24V en local humit i 50V en la resta. (En instal.lacions de telecomunicacions R � 10
) 
Conductor de terra formant una anella perimetral col.locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat � 0,50m)  a la que es connectaran, si 
s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  l’estructura metàl.lica de l’edifici i 
les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 
Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 
Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la instal.lació. 
Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció � 25mm2    
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.  

Conductor enterrat � R =
L

2 � ;  Pica vertical � R =
L
�  (sent R: resistència de terra,  �: resistivitat del terreny i  L: long. de la pica o conductor)     

 

(6) Caixa de derivació per a comptadors descentralitzats 
(7) Emplaçament per als comptadors  

2/6 
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CIRCUITS 
Habitatges tipus:   Habitatges tipus: 

Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims  
Punts/circuit 

 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 
(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit 

C1 Punts d’il.luminació 30  C6  Il.luminació  30 - 

C2 
Preses de corrent ús general, extractor i 
frigorífic 20  

C7  Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit >20)  20  - 

C3 Cuina i forn 2  C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4 
Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric 3 

 
C9 

 
Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5 
Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 6  C10  Assecadora independent 1 - 

 
C11 

 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 

 

 
C12 

 Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o 
C4 o del C5 quan el nombre 
de preses > 6 

C3 � 2 
C4 � 3 
C5 � 6 

- 

 
 
 

PUNTS D’UTILITZACIÓ  
NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons 

COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  

Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de 

 
E. Bàsica E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1    

Punt de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    

Vestíbul 

C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1    

Punt de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    
C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (1)    
C8 Presa de calefacció 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Sala d’estar  

C9 Presa d’aire condicionat 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Punt de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per  cada punt de llum obligatori 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (1)    
C8 Presa de calefacció - 1    

Dormitoris 

C9 Presa d’aire condicionat - 1    

Punts de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    
C5 Base 2p+T de 16 A  - 1    

Banys 

C8 Presa de calefacció - 1    

Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    C1 

Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si L � a 5 m ;  2 si L> 5m 1    

Passadissos 
o 
distribuïdors 

C8 Presa de calefacció - 1    

Punt de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2    
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1    
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3    
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (2)    
C8 Presa de calefacció - 1    

Cuina 
 

C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1    

Punts de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    Terrassa i 
vestidors 

C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

Punts de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

Garatges 
unifamiliars i 
altres 

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

(1) On es prevegi la instal.lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina                                                             3/6 
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(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19 
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19) 
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics                                                                                                                     4/6 
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS  
  
-  Es col.locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal.lats 

En el cas de que el circuit C4, corresponent a l’alimentació a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric, es desdobli en una línia independent 
per a cada aparell, s’accepta la instal.lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2). 

 
 ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 
  
  

CIRCUITS Conductor(1)
 

s � (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts � 

Long. 
� (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
 
 

 

 
  

CIRCUITS Conductor(1)
 

s �  (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts � 

Long.    
� (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Acumulador 
elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
 

 
 
 

 

 
 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA  
Exemple:  Habitatge amb calefacció elèctrica  i necessitat de desdoblament dels circuits C1 i C2 (il.luminació i preses generals d’endolls respectivament).  
  

CIRCUITS Conductor(1)
 

 s �   (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts � 

Long.    
� (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

 C8.9 
Calefacció /Aire 
condicionat 2x6+6 25 

potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

 C8.9  
Calefacció /Aire 
condicionat 2x6+6 25 

potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

C10 Assecadora 2x2,5+2,5 20 1 64,4 

      

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C7 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

 
 
 
 

 C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 

ESQUEMA A 

(3) 
ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ESQUEMA B 

ICP 
Interruptor de 
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial

ID 
Interruptor 
Diferencial 

40A 
30mA 

40A 
30mA 

10A 

10A 

25A 

25A 

16A 

16A 

16A 

25A 

20A 

16A 

16A  
(3)

16A  

40A 



ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

  (5, 6, 9 i 10 se’n fa referència a l’apartat de l’esquema elèctric) ; (*)  Segons l’empresa subministradora la fondària del local de centralització ha de ser � 1,50m              5/6 
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1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 

2 ESCOMESA (BT-11) 

 Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT-13) 

 

 

Col.locació 
 
  
Característiques 
 
 
 
 
 

 
Cas particular  

En façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es 
col.locarà en el límit entre la propietat pública i privada 
Escomesa soterrada:  
- nínxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm) 
- la part inferior de la porta estarà a un mínim de 30cm 
del terra 

Escomesa aèria: 
- en muntatge superficial 
- alçada des del terra entre 3 i 4 m 
Un únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA  
Característiques 
- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures � 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT-14) 

 7

8

10

4

11

 3

 2

 1

12

 

Pas 
 
Col.locació 
 
 
 
 
 

Traçat per zones d’ús comunitari, el més curt i recte 
possible 
Conductors:  
- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial 
LGA instal.lada a l’interior de tub 
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu) 
fase (mm2) 10  16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

D tub   (mm) 75 75  110  110 125  140 140  160  160 180  200

- a l’interior de canal protector, la tapa de la qual cal 
que s’obri amb un estri. Haurà de permetre l’ampliació 
de la secció dels conductors en un 100%.  

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 
Haurà de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 

7 EMPLAÇAMENT DELS COMPTADORS (BT-16) 

 

Col.locació  
 
 
 
Ubicació 

- De forma concentrada en armari o local 
- De forma individual �per a un únic usuari independent o 
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt (Caixa de 
protecció i mesura)  

- Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o 
primer soterrani 

- Més de 12 plantes: concentració per plantes intermèdies. 
(Cada concentració comprendrà els comptadors de 6 o 
més plantes) 

- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre 
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16  

 Característiques 
generals 

- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria) 
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.  
- No pot servir de pas a altres locals.  
- Ha de disposar de ventilació i il.luminació suficient 
- A l’exterior es col.locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B 
- Alçada de col.locació dels comptadors:  

h � 0,25m des del terra (part inferior)    
h ��1,80m alçada de lectura del comptador més alt 

- Per a un nombre de comptadors  � 16 � armari  
� 16 � local 

 Local    Característiques particulars  Armari (per a � 16 comptadors)  Característiques particulars 
  

0.200.20

 

- Alçada mínima 2,30 m 
- La paret suport dels 
comptadors tindrà una 
resistència � a la d’una paret 
de maó foradat de 15 cm 

- Disposarà de bonera quan 
la cota del terra sigui igual 
o inferior a la dels espais 
limítrofs 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
- Encastat o adossat sobre un 

parament de la zona 
comunitària 

- No tindrà bastidors intermedis 
que dificultin la seva  
instal.lació o lectura 

- Comportament davant del foc: 

Paraflames PF�� 30 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15) 

 

Pas 
Col.locació 

Per llocs d’ús comunitari o determinant servituds de pas. 
Conductors aïllats en: 
Tub: (encastat, enterrat o en  muntatge superficial) Dext � 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
Es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 DI i en locals 
sense partició un tub per cada 50m2 de superfície. 
Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
Conductes tancats d’obra: Dimensions mínimes 

 AMPLADA (m) del conducte d’obra  
segons profunditat de col.locació (P) 

DERIVACIONS  �  12  13-24  25-36  36-48  
P=0,15 m una fila 0,65 1,25 1,85 2,45 
P=0,30 m dos files 0,50 0,65 0,95 1,35 
      

 Característiques  
dels conductes 
tancats d’obra 
verticals 
 

Seran d’ús exclusiu, RF-120, sense corbes ni canvis de 
direcció, tancats convenientment i precintables.  
Aniran encastats o adossats al forat de l’escala o zones 
d’ús comú. 
Cada tres plantes, com a mínim, es disposarà 
d’elements tallafocs i tapes de registre. 
Tapes de registre: 
- Ubicació:  part superior a � 0,20m del sostre 
- Característiques   - RF � 30 

- Ample > Ample de la canal  
- Alçada  � 0,30m 

 

- Comportament al foc: local de risc especial baix segons CPI-96 
(tancaments RF-90, porta RF-60) i parets MO i terres M1 

- A més dels comptadors, el local podrà contenir: 
� Equip de comunicació i gestió de dades a instal.lar per Companyia 
� Quadre General de Comandament i Protecció dels serveis comuns 

Porta 0,70 x 2,00m 21B 

21B 

recomanable � 1,50m 

 0,45  
recomanable 16A+T

E 

E

� 1,50m 

0,70 � 
1,

10
 (*

) 

� 1,50m 

 Comentaris                         Veure document OCT “Centralització de comptadors d’electricitat” 

X



ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

(1) Els cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1 
(2) La instal.lació de calefacció per terra poden instal.lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta 

metàl.lica connectada a una connexió equipotencial local suplementària segons apartat 2.2 de la ITC BT-27                                                                          6/6 
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11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 

 
Col.locació: Immediatament abans dels altres dispositius generals de comandament i protecció, en compartiment independent i 

precintable. Aquesta caixa es podrà col.locar en el mateix Quadre de l’habitatge 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17) 

 
Col.locació: En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Alçada  entre 1,40m i 2,00m  

En locals comercials, el més a prop possible d’una porta d’accés d’aquests. Alçada de col.locació ��1,00m 
En locals d’ús comunitari o pública concurrència � no accessibles al públic. 

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
   

Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per 

 
- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra i el pla vertical al voltant de la 
banyera o dutxa. 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
  Limitat per 

 

- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per 

 
- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

 

 
 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60

 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

   

 UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 

 VOLUM 0 Mecanismes (1) 
Altres aparells fixos (2) 

No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal.lats en ell. 

 

VOLUM 1 Mecanismes (1) 
 
Altres aparells fixos (2)  

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal.lada fora dels volums 0, 1 i 2. 
Aparells alimentats a MBTS ��(12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor 
�� 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 

 

VOLUM 2 Mecanismes (1) 
 
 
 
Altres aparells fixos (2) 

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal.lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal.lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 

 VOLUM 3 Mecanismes (1) 
 
 
Altres aparells fixos (2) 

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41 
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Referència de projecte: 

Situació: 

Municipi : 

Tipus d’edifici  (ús principal):

Dades de 
l ’edi f ic i  

Nombre d’habitatges: Nombre d’oficines: Nombre de locals:

Serveis mínims que s’han de garanti r
Captació, adaptació i distribució fins a 
punts de connexió 

� dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió procedents d’emissions 
terrestres RTV

Distribució fins a punt de connexió � dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió, procedents d’emissions 
per satèl·lit

El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les 
Infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les 
edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres 
aspectes, les infraestructures d’obra civils en els interiors 
dels edificis que han de garantir la capacitat suficient per 
permetre l’accés al servei de telecomunicació i el pas de 
les xarxes dels diferents operadors. També regula els 
requisits que ha de complir la Infraestructura Comuna de 
Telecomunicació ICT per a l’accés als diferents serveis de 
telecomunicació en els interiors dels edificis. 

Infraestructura necessària que permeti la 
connexió de les diferents entitats privatives 
i/o comunes de l’edifici a les xarxes dels 
operadors habituals

� per a l’accés als serveis de telefonia 
disponible al públic STDB

� per a l’accés als serveis de 
telecomunicacions de banda ampla
TBA

Esquemes t ipus

E di f i c i  a m b  
u n a  ú n i c a  
c a n a l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :

e d i f i c i  d ’ a l ç ada   
�  P B  +  3 PP  a mb  
u n  m à x i m  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  
l ’ us u a r i

4ri 4
13 2

10 11 11r7 8 9

RITU

6

5

12

7

6

3

4ri
4ri

E di f i c i  a m b 
m és  d ’ un a  
c a n a l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :  

p r e f e re n t me n t ,  
q u an  e l  n ombre  
d ’ en t i t a t s  p e r  
p l an t a  s i g u i   
>  8

 6

7

7

66 7

7

 6

 6

 6

7

7 7

 6

7

 6

 12

45

7

 6

RITI

44ri 4ri 23

RITS

10

7

 6

987

 6

11r11

5 3

e d i f i c i  d ’ a l ç ada  
>  P B  +  3 PP  o  
e d i f i c i  amb  més  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  
l ’ us u a r i  

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

e d i f i c i s  
i n de pe nd e n t s   

7

6

7

66 7 67

8

6

7

6

7

12

11r9 10 11

6767

7

RITI

5

44ri 44ri
34ri 2 1

111087

6

7

6

9

RITS

5
3

11r

12

1   a r qu e t a  d ’ e n t ra da
2   c an a l i t z ac i ó  e x t e rn a
3   pu n t  d ’ en t rad a  ge ne ra l
4   c an a l i t z ac i ó  d ’ en l l aç

5   R e c i n t e s  d ’ I n s t a l · l a c i o n s  d e  
T e l ec o m un i c a c i o n s
�R e c i n t e  I n f e r i o r  R I T I  
�Re c i n t e  S u pe r i o r  R I TS  
�Re c i n t e  Ún ic  R I TU

6   c an a l i t z ac i ó  p r i nc i p a l
7   r e g i s t r es  sec un da r i s
8 c an a l i t z ac i on s  s ec un da r i es
9   r e g i s t r es  d e  p as
10 r eg i s t r es  d ’ a c a ba m en t  de  

xa r xa  R T R

11 c an a l i t z ac i ó  i n t e r i o r  d ’ us u a r i
12 r e g i s t r e  d e  p r e s a
13 e q u i ps  de  c ap t ac i ó ,  a da p t ac ió  

i  d i s t r i buc ió  de  s en ya l  de  
R T V  i  R TV S A T

13

13 13

4

9

9 9

4 4 4

9

4 4

9

13

4
4

4

P. exec. per la transformació d'un habitatge unifamiliar  edifici plurifamiliar

4

Passeig Doctor Moragas 169

Residencial

Barberà del Vallès

0 1

✔
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arqueta d’entrada (1)

Ubicació: 
Arqueta a l’exterior de l’edificació 

Observacions: 

Dimensions (cm)

 Núm. de PAU longitud x amplada x fondària  

fins a  20 40 x 40 x 60 

de 21 a 100 60 x 60 x 80 

més de 100 80 x 70 x 82 

En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme competent, s’habilitarà un 
PUNT D’ENTRADA GENERAL, format per: 

- col·locació de registre d’accés de 40 x 60 x 30 cm en la zona limítrof de la finca, o bé, 
- passamurs que admeti el pas de tota  la canalització externa i que la part interna coincideixi amb el registre 

d’enllaç

Canal i tzació externa (2)

Formada per tubs de � 63mm.
Col·locació d’arquetes de pas (40 x 40 x 
40cm), en els següents supòsits:

- cada 50m de longitud 
- en el punt d’intersecció de dos trams 

rectes no alineats 
- dins dels 60cm abans de la intersecció, 

en un sol tram dels dos que es trobin.  

Nombre de tubs (mm)

 Núm. de PAU Núm. tubs TBA+STDP Reserva 

fins a 4 3 � 63 2 1

de 5 a 20 4 � 63 2 2

de 21 a 100 5 � 63 3 2

més de 100 6 � 63 4 2

Punt d’entrada general  (3)

Registre d’enllaç (finalització punt d’entrada) Dimensions (cm) longitud x amplada x fondària 

Registre de paret 45 x 45 x 12  

arqueta 40 x 40 x 40 

Canal i tzació d’enl laç (4)  

En funció del grau de protecció mecànica que ofereix als cables, la canalització d’enllaç pot ser: 
- amb protecció mecànica:  

- tubs (encastats, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció, enterrats) 
- canals (encastats amb tapa accessible, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció) 

- sense protecció mecànica: 
- safates (en muntatge superficial, aeris, a través buits de la construcció) 
- cables fixats directament (en galeries i requisits de seguretat específics) 

Tubs
� entrada inferior

Nombre de tubs i � :
el mateix nombre que els de la canalització externa 

Col·locació de registres d’enllaç:
- cada 30m de longitud en canalització encastada  
- cada 50m en canalització en superfície 
- cada 50m en canalització subterrània 
- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no 

alineats
- dins dels 60cm abans de la intersecció, en un sol 

tram dels dos que es trobin 
Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 
- registre de paret 45 x 45 x 12 
- arqueta 40 x 40 x 40 

Dimensions  (mm) de  l a  cana l i t zac ió
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU Núm. tubs i �  * 

fins a 4 3 � 63 o 40  

de 5 a 20 4 � 63 o 40  

de 21 a 100 5 � 63 o 40  

més de 100 6 � 63 o 40  
* segons el nombre i � dels cables que allotgin

� entrada superior
2 tubs � 40mm 
Col·locació de registres d’enllaç en els mateixos casos que en el cas d’entrada inferior.  
Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 
- registre de paret 36 x 36 x 12 

Canals
- Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions. 
- Es dimensionarà en funció de les sumes de seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de cable.

� entrada inferior 
Disposició de 4 espais independents, en una o varies canals. Superfície útil mínima necessària 335mm2

� entrada superior
Secció de 3.000mm2 en 2 compartiments

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

1 arqueta  d ’ent rada  
Recinte que permet establir la unió 
entre les xarxes d’alimentació dels 
serveis de telecomunicació dels 
diferents operadors i la 
infraestructura comuna de 
telecomunicacions de l’edificació. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 

2 cana l i t zac ió  ex terna  
Part de la instal·lació que va des 
de l’arqueta d’entrada fins al punt 
d’entrada general de l’edificació, 
introdueix a l’edificació les xarxes 
d’alimentació dels serveis de 
telecomunicacions dels diferents 
operadors. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 

3 punt  d ’ent rada  genera l  
Element passamurs que permet 
l’entrada a  l’edificació de la 
canalització externa. Pel costat 
interior de l’edificació finalitza amb 
un registre d’enllaç. 

4 cana l i t zac ió  d ’en l laç  

Sistema de conducció de cables 
d’entrada i els elements de 
registre intermedis que siguin 
necessaris. 
Entrada inferior: connecta el punt 
d’entrada general amb el registre 
principal ubicat en el RITI 

Entrada superior: connecta els 
sistemes de captació amb el RITS 

� PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i

� STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c

� TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e

4

9

4
4

4

13

P. exec. per la transformació d'un habitatge unifamiliar  edifici plurifamiliar

✔

✔

✔
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Recintes d’ Instal · lacions de Telecomunicacions RIT (5)

RIT I  rec in te  in fer ior
Ubicació: 

- a zona comunitària, preferentment sobre 
rasant 

- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs

RITS rec in te  super ior
Ubicació: 

- a zona comunitària, preferentment en la 
coberta o terrat 

- mai per sota de l’última planta de 
l’edificació 

Dimensions (m)
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU alçària amplada fondària

fins a 20 2 1 0,5

de 21 a 30 2 1,5 0,5

de 31 a 45 2 2 0,5

més de 45 2,3 2 2

RITU rec in te  ún ic
Per a: 

- edificis de fins a PB +3 PP i amb un 
màxim de 10 PAU 

Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 

rasant 
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 

bonera amb desguàs 

Dimensions (m) 
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU alçària amplada fondària

fins a 10 2 1 0,5

de 11 a 20 2 1,5 0,5

més de 20 2,3 2 2

Caracter ís t iques  de l  R IT  (RITI, RITS, RITU):
Característiques constructives i de disseny:

- Separació  � 2 m respecte de centre de transformació,  sala de màquines d’ascensors  i maquinària d’aire 
condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic. 

- Ventilació natural directa, ventilació natural forçada estàticament o bé, ventilació mecànica que permeti 2 
renovacions/hora del volum del local. 

- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient 
- Protecció contra Incendis per a recintes que no són modulars: tenen consideració de local de risc baix, 

segons CTE DB-SI Seguretat en cas d’incendi 
- Portes: Obertura cap a l’exterior. Dimensions 0,80m x 1,80m. (si l’accés al recinte es realitza superiorment o 

inferiorment, 0,80m x 0,80m). 
- Nivell d’enllumenat mig � 300 lux. Disposarà d’enllumenat d’emergència 
- Posta a terra: anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible.  
- com a mínim 2 endolls (2P+T de 16A) 

Instal·lació elèctrica:
- En la centralització de comptadors elèctrics, previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors destinats a 

futurs operadors de serveis de telecomunicacions. 
- Des de la centralització de comptadors s’instal·laran: 2 tubs de � � 32mm fins al RITI o RITU, i 1 tub de � �

32mm fins al RITS. 
- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins a cada 

recinte de 2x6+T mm2 i tub de � � 32mm. 
- El quadre de protecció  situat a cada recinte tindrà un interruptor general automàtic de 25 A.  

Canal i tzació principal  (6)

Ubicació i característiques: 
- pròxima al forat d’ascensor o escala (rectilínia i fonamentalment vertical).  
- Si està construïda mitjançant conductes d’obra de fàbrica, les parets han de tenir una resistència al foc EI 120 

i es disposaran, com a mínim, elements tallafocs cada tres plantes. Les tapes o portes dels registres 
secundaris que contenen seran, com a mínim, EI 30 

- Pot estar formada per tubs o canals 

Tubs Canals
Tubs de � 50mm i paret interior llisa 

nombre de tubs segons el nombre de punts 
d’accés a l’usuari (PAU) 

Núm. de PAU Tubs i �
(mm)

fins a 10 5� 50 

de 11 a 20 6� 50 

de 21 a 30 7� 50 

més de 30 Segons Projecte específic 

- Sempre que la edificació ho permeti s’instal·laran 
en espais tipus galeries o serveis o passos 
registrables en les zones comunes d’edificació.  

- Tindran compartiments independents per a cada 
tipus de cable (parell, parell trenat, coaxial i fibra 
òptica) 

- Es dimensionarà en funció de les sumes de 
seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de 
cable. 

Observacions: 
- edificacions amb diverses canalitzacions principals: parteixen totes elles des del registre principal únic. 
- ICT comuna a vàries escales: la canalització  principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el 

registre secundari de planta. 

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

5 Recintes  d ’ ins ta l · lac ions  
de  Te lecomunicac ions  
�R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   

d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
I n fe r i o r  R I T I  
Recinte inferior on s’instal·len  
els registres principals dels 
serveis de STDP i TBA 
�R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   

d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
S u p e r i o r  R I T S  
Recinte superior on s’instal·len  
els elements necessaris per als 
serveis de RTV i, si s’escau, dels 
serveis SAI 
�R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   

d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
Ú n i c  R I T U  
Recinte que acumula la 
funcionalitat del RITI i del RITS 
�R e c i n t e  d ’ I ns t a l · l a c i o ns   

d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
M o d ul a r  R I TM  
Recinte tipus armari modular no 
propagador de la flama.  
Vàlids en els següents casos: 
- conjunts d’habitatges 

unifamiliars de fins a 20 PAU 
- edificis de fins a 45 PAU

6 Canal i t zac ió  pr inc ipal  
Canalització que suporta la xarxa 
de distribució de la ICT i connecta 
el RITI i el RITS entre sí i aquests 
amb els registres secundaris 

� PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i

� STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c

� TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e

� RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l

� SAI
S e r ve i  d ’ acc és  s ens e  f i l s  
( “ i n a l ámb r i c o ” )

13

9

4
44

4
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Registres secundaris (7)

Ubicació: 
En zona comunitària i de fàcil accés 
Es col·locaran a: 

- punts de trobada entre la 
canalització principal i una 
secundària

- canvi de direcció o bifurcació 
de la canalització principal. 

- cada 30 m de canalització 
principal 

- canvis de tipus de conducció. 

Dimensionat dels registres de paret (cm)

núm. PAU 
edifici 

núm. PAU  / 
planta

núm.
plantes alç. x amp. x fond.  

� 3 -

� 4 � 5 
45 x 45 x 15 

fins a 20   

> 3 > 5 

de 21 a 30 - -
50 x 70 x 15 

més de 30 - - 55 x 100 x 15 

canvi de direcció o bifurcació de la 
canalització principal 

cada 30 m de canalització principal 
45 x 45 x 15 

Dimensionat de les arquetes (cm)

Canalitzacions soterrades 40 x 40 x 40 

Observacions: En el cas de RITI situat a planta baixa, o RITS situats a la última planta 
d’habitatges es podrà habilitar una part d’aquests per a les funcions de registre secundari

Canal i tzacions secundàries (8)  

Ubicació: 
En zona comunitària. Poden estar formades per tubs o canals

Tubs
Tram Habitatges / 

planta
Tubs i � (mm) * 

> 5 4 Ø 25, 32 o 40 
comunitari 

� 5 3 Ø   25 

accés a cada habitatge 3 Ø   25 

* Ø segons tipus de cable i nombre de PAU als que 
donin servei

Canals
      Tram Hab./ planta Espais / canals 

> 5 4 espais independents
comunitari 

� 5 3 espais independents

accés a cada habitatge 3 espais independents

La secció útil de cada espai es determinarà segons, el 
tipus de cable que s’hi instal·li  i la suma de seccions de 
cables 

Registres de pas (9)  per a canalitzacions secundàries i per a canalització interior d’usuari

Col·locació:
- derivació del tram comunitari al tram d’accés als 

habitatges 
- cada 15m de longitud en les canalitzacions 

secundàries i en les interiors d’usuari 
- canvis de direcció de radi inferior a 12cm en 

habitatges i 25cm en oficines 

Tipus de registres: 
� A: per a canalitzacions secundàries en trams 

comunitaris 
� B: per a canalitzacions secundàries en els trams 

d’accés a l’habitatge i  
per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables de parells trenats 

� C: per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables coaxials 

Dimensions 
segons el nombre d’entrades mínimes de cada 
lateral i el �max. de les entrades. 

alçaria amplada fondària
Tipus de 
registres

Núm.
d’entrades 

� màx. 
del tub 
(mm)

(cm)

A 6 40 36 36 12

B 3 25 10 10 4

C 3 25 10 16 4

Observacions: Seran encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària es col·locaran a una 
distància � 10cm de la trobada entre dos paraments. En cas de distribucions secundàries mitjançant canals els 
registres de pas seran els corresponents a les canals utilitzades 

Registres d’acabament de xarxa (RTR) ”Te rminac ión  de  Red” (10)  

Ubicació:
- en l’interior de l’habitatge, local, oficina o 

estança comuna de l’edificació. 
- alçada de col·locació respecte al terra  
� 0,2m i � 2,3m. 

Tipus de registres: 
- encastats o de superfície quan les 

canalitzacions siguin en canal 

Observacions:
- Disposaran dues preses de corrent 

Dimensions 
alçaria amplada fondàriaRegistres segons col·locació 

(cm)
En 1 envolvent 50 60 8Encastats a 

envà En 2 envolvents 50 30 8

Encastat a un altre element constructiu 30 40 30

Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels 
serveis RTV, en 2 envolvents:

STDP + TBA   � envolvent única d’acord a opcions anteriors

RTV   � 20 x 30 x 6 

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

7 Regis t res  secundar is  
Connecta la canalització principal 
amb la secundària 

8 Canal i t zac ions  
secundar ies  
Canalització que suporta la xarxa 
de dispersió de l’edificació i uneix 
els registres secundaris amb els 
registres d’acabament de xarxa 
(RTR)  

9 Regis t res  de  pas  
Elements que faciliten l’estesa 
de cables entre els registres 
secundaris i els de finalització de 
xarxa. 

10 Regis t res  d ’acabament  
de  xarxa  RTR 
“Te rminac ión  de  Red”
Elements que connecten les 
canalitzacions secundàries amb 
les canalitzacions de l’interior de 
l’usuari. S’hi allotgen els 
corresponents PAU 

� PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  

� STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c

� TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e

� RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l

13

9

4

4
4 4
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions ICT 5/5

Referència de projecte: 

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                  v.2     novembre 2011 

Canal i tzació interior d’usuari  (11)  

Característiques:
- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 
- s’hi intercalen els registres de pas necessaris  

(veure 9) 

Tubs   
Independents, encastats i de � 20mm

Canals
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais 
independents, com a mínim 

Safates
Admeses en locals comercials i oficines 

Registre de presa (12)  

Ubicació:
- encastats a la paret 
- en locals i oficines 

poden anar encastats al 
terra o també muntats 
en torretes 

Observacions: 
- hi haurà una presa de 

corrent  a 50cm com a 
màxim del registre de 
presa.
(Aquesta presa de 
corrent no incrementa 
necessàriament el 
nombre d’endolls 
mínims per estança que 
estableix el REBT 2002) 

Nombre de registres 

h a b i t a t g es
Cables de 

parells
trenats 

TBA
(coaxials) 

RTV
(coaxials) 

A cada una de les 2 estances 
principals 2 1 1

A la resta d’estances, exclosos 
banys i trasters 1 - 1

A prop del PAU 1 registre per a presa configurable 

Loc a l s ,  o f i c i ne s  i  es ta nc es  c o m u ne s  de  l ’ e d i f i ca c i ó

Distribuïts en estances 1 1 1

Sense distribució No s’instal·laran, pendent d’execució del 
projecte de distribució 

Equips de captació,  adaptació i  d istr ibució de senyal  de RTV i  
RTVSAT (13)  

Ubicació:
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, 
per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 

Equips de captació i adaptació:
P a l s  d ’ a n te n es  

- Materials resistents a la corrosió 
- Alçària màxima  � 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 
- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques �  1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle o pal més proper � 5m 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra: 
- < 20m: 130 km/h 
- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 

An t e n a  T er r es t r e  
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 

cable de secció � 25 mm2

An t e n a  s e r v e i  p e r  s a t è l · l i t  
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 

establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 
- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció  �  25 mm2  amb el 

sistema de protecció general  de l’edifici. 

Aspectes generals

Compatibilitat electromagnètica 
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica � 10�

Seguretat entre instal·lacions 
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 
- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de 

les dels altres serveis. Es garantirà una separació � 10cm en traçat paral·lel i � 3cm per a creuaments. (en el 
cas de la canalització interior serà suficient garantir � 3cm en ambdós casos).

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

11 Canal i t zac ió  in ter ior  
d ’usuar i
Canalització que suporta la xarxa 
interior de l’usuari i connecta els 
registres d’acabament de xarxa i 
els registres de presa. S’hi 
intercalaran els registres de pas 
necessaris per facilitar l’estesa de 
la xarxa interior de l’usuari. 

12 Regis t re  de  presa  
Elements que allotgen les bases 
d’accés terminal (BAT) o preses 
de l’usuari. 

13 Equips  de captac ió ,  
adaptac ió  i  d is t r ibuc ió  
de  senya l  de  RTV i  
RTVSAT 
Elements necessaris per a la 
captació i adaptació de les 
senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenal . 
Obligatori l’element que realitzi la 
mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de 
distribució primària de senyals de 
RTVSAT

� PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  

� TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e

� RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l

� RTVSAT
S e r ve i s  d e  Rad i od i f us i ó  s o no r a  
i  Te le v i s i ó  pe r  s a tè l · l i t

13

 9 

4
44

4
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ANNEX 2 – COMPROVACIÓ DE L’ESTRUCTURA EXISTENT I PR OPOSTA DE LA NOVA 
ESTRUCTURA
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- Càrregues de l’estat actual 

Per realitzar el descens de càrregues de l’estat actual s’han tingut en compte els pesos 

propis dels elements constructius, extrets de l’annex C del DB SE AE del CTE i les 

càrregues d’ús segons la seva ubicació. 

Forjat plantes 

Forjat unidireccional → 4,00   kN/m² 

Paviment ceràmic → 0,80 kN/m² 

Envans maó foradat → 1,00 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús → 2,00  kN/m² 

    7,80 kN/m² x 2 forjats x 3,50m = 54,60 kN/m 

Forjat sotacoberta 

Forjat unidireccional → 4,00 kN/m² x 1 forjat x 3,50m = 14,00 kN/m 

Coberta 

Coberta de teula → 2,00 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús → 1,00 kN/m² 

    3,00 kN/m² x 3,50m = 10,50 kN/m 

Parets de càrrega 

Paret maó calat  → 17,68 kN/m³ 

    17,68 kN/m³ x 9,00m x 0,15m = 23,87 kN/m 

Qtotal =  102,97 kN/m = 10,49 T/m 

(1Kg = 9,81 N) 

           

       Figura A2.1 – Esquema càrregues estat actual 

Per tenir tot el pes que ha d’aguantar el terreny, a la càrrega total 

obtinguda se li ha d’afegir un 10% corresponent al pes dels 

fonaments → Q = 10,49 T/m x 1,10 = 11,54 T/m → aquesta és la càrrega total que 

actualment està aguantant el terreny. 
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- Càrregues de l’estat reformat 

Per realitzar el descens de càrregues de l’estat reformat s’han tingut en compte els pesos 

propis dels elements constructius, extrets de l’annex C del DB SE AE del CTE i les 

càrregues d’ús segons la seva ubicació. 

Forjat plantes 

Forjat unidireccional → 4,00   kN/m² 

Paviment ceràmic → 0,80 kN/m² 

Envans maó foradat → 1,00 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús → 2,00  kN/m² 

    7,80 kN/m² x 5 forjats x 3,50m = 136,50 kN/m 

Coberta 

Coberta de teula → 2,00 kN/m² 

Sobrecàrrega d’ús → 1,00 kN/m² 

    3,00 kN/m² x 3,50m = 10,50 kN/m 

Parets de càrrega 

Paret maó calat  → 17,68 kN/m³ 

    17,68 kN/m³ x 15,00m x 0,15m = 39,78 kN/m 

Qtotal =  186,78 kN/m = 18,98 T/m 

(1Kg = 9,81 N) 

Per tenir tot el pes que ha d’aguantar el terreny, a la càrrega total 

obtinguda se li ha d’afegir un 10% corresponent al pes dels fonaments → Q = 18,98 T/m x 

1,10 = 20,88 T/m → aquesta és la càrrega total que haurà d’aguantar el terreny. 

Segons l’estudi geotècnic realitzat, la tensió admissible del terreny és δ = 1,1Kg/cm². 

Sabent la tensió admissible del terreny i la càrrega que ha de suportar, podem calcular la 

superfície que hauria de tenir la sabata utilitzant la següent expressió: δterreny = R / Afonament, 

sent R la càrrega que rep el fonament i A la secció del fonament existent; per tant: 

A = R / δterreny = 208,80 Kg/cm / 1,1 Kg/cm² =  189,82 cm  → aquesta hauria de ser l’amplada 

del fonament, tenint en compte que l’amplada actual és de 75 cm, es considera que la millor 

opció és realitzar una fonamentació amb micropilons. 

 

- Càlcul dels micropilons 

Es col·locaran micropilons de Ø20 cm situats a una distància de 80 cm entre ells, d’aquesta 

manera s’absorbirà el tallant. 
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Figura A2.2 – Esquema del tallant dels micropilons i separació 

Els micropilons tenen una tensió admissible de 0,3 Kg/cm². 

- Càrrega de cada micropiló: 

Tenint en compte que els micropilons estaran col·locats cada 80 cm, es calcula quant haurà 

d’aguantar cada micropiló → Q = 186,78 kN/m x 0,80 m = 149,42 kN ∼ 15 Tn / piló 

- Fondària dels micropilons: 

Per saber la fondària que han de tenir els micropilons ho calcularem amb la següent 

expressió: δ = Q / Ø x π x h ; sent δ la tensió admissible del micropiló, Q la càrrega que ha 

d’aguantar cada micropiló, Ø el diàmetre del micropiló, h la fondària del micropiló 

h = Q / δ x Ø x π = 15.000 Kg / (0,3 Kg/cm² x 20 cm x π) = 796 cm ~ 8,00 m 

- Verificació del contacte del fonament amb el piló: 

El diàmetre real del piló al travessar la fonamentació existent serà de 15 cm. 

La profunditat de la fonamentació existent és de 90 cm. 

Z = 3,5 Kg/cm²  

ρ = 15 cm x π x 90 cm x 3,5 Kg/cm² ∼ 15 Tn 

 

- Comprovació de les parets de càrrega en planta ba ixa  

Es van realitzar proves de la capacitat de càrrega de les parets existents, el resultat va ser 

que podien suportar 18,76 Kg/cm². A l’annex 12 s’adjunta els resultats de les proves 

realitzades a les parets. 

S’ha utilitzat un coeficient de majoració de 1,65. 

S’adjunta un esquema amb la nomenclatura utilitzada per cada una de les parets de 

càrrega. 

- Paret 1: 

Qforjat = 4 kN/m² x 6 plantes x 2,20 m = 52,80 kN/m 

Qparet = 15 kN/m³ x 0,15 m x 3 m x 6 plantes = 40,50 kN/m 

Qtotal = 93,30 kN/m → 9.510,70 Kg/m x 1,65 = 15.692,66 Kg/m 

δ = (15.692,66 Kg/m) / (15 cm x 100 cm) = 10,46 Kg/cm² < 18 Kg/cm² 

- Paret 2: 

Qforjat = 4 kN/m² x 6 plantes x 3,50 m = 84,00 kN/m 
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Qparet = 15 kN/m³ x 0,15 m x 3 m x 6 plantes = 40,50 kN/m 

Qtotal = 124,5 kN/m → 13.091,48 Kg/m x 1,65 = 21.600,94 Kg/m 

δ = (21.600,94 Kg/m) / (15 cm x 100 cm) = 14,40 Kg/cm² < 18 Kg/cm² 

- Paret 3: 

Qforjat = 4 kN/m² x 6 plantes x 1,10 m = 26,40 kN/m 

Qparet = 15 kN/m³ x 0,15 m x 3 m x 6 plantes = 40,50 kN/m 

Qtotal = 66,90 kN/m → 6.819,57 Kg/m x 1,65 = 11.252,29 Kg/m 

δ = (11.252,29 Kg/m) / (15 cm x 100 cm) = 7,50 Kg/cm² < 18 Kg/cm² 

- Paret 4: 

Qforjat = 4 kN/m² x 6 plantes x 3,50 m = 84,00 kN/m 

Qparet = 15 kN/m³ x 0,15 m x 3 m x 6 plantes = 40,50 kN/m 

Qtotal = 124,5 kN/m → 13.091,48 Kg/m x 1,65 = 21.600,94 Kg/m 

δ = (21.600,94 Kg/m) / (15 cm x 100 cm) = 14,40 Kg/cm² < 18 Kg/cm² 

 

Figura A2.3 – Identificació de les parets de càrrega 

 

- Càlcul dels dintells 

- Pes propi de la paret → 7 kN/m 

- Mmàx = (q x L²) / 8 = (7 kN/m x 2,50² m²) / 8 = 5,47 kN.m → 55790,82 Kg.cm 

- Límit elàstic de l’acer → δ = 2600 / 1,15 = 2260,87 Kg/cm² 

- Càlcul de la secció eficaç de l’acer amb mòdul d’elasticitat resistent: 

W = Mmax / δ 

W = (55790,81 Kg.cm) / (2260,87 Kg/cm²) = 24,68 cm³  Wx ≥ 24,68 cm³ 

      IPN-100 → Wx = 34,20 cm³ 
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Figura A2.4 – Prontuari de perfils IPN 
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ANNEX 3 – JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES EXIGÈN CIES BÀSIQUES HR – 
PROTECCIÓ EN FRONT EL SOROLL. OPCIÓ SIMPLIFICADA



 

Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïl lament acústic 

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament 

acústic mitjançant l'opció simplificada. 

 
Envans . (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus Característiq ues  
de projecte  exigides  

CV3 – Entramat autoportant de plaques de guix laminat m (kg/m2)= 26 
 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 47 
 

≥ 33 
 

 
Elements de separació verticals entre recintes  (apartat 3.1.2.3.4) 
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 

a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 
 
Solució d'elements de separació verticals entre: un recinte d’una unitat d’ús i qualsevol altre de l’edifici (separació habitació 
habitatges i zones comunes) 

Elements constructius Tipus 
Característiques  

de projecte  exigides  

Element de separació vertical Element base 
Fàbrica de maó calat amb trasdos-
sat a un costat 

m (kg/m2)= 200 
 ≥ 135 

 

CV1   RA (dBA)= 50 
 

≥ 50 
 

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Porta o finestra P1 RA (dBA)= 30 
 

≥ 30 
 

Tancament CV1 RA (dBA)= 50 
 

≥ 50 
 

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals 
Façana Tipus  Característiques  
  de projecte  exigides  
EE1 Façana revestiment continu amb càmera d’aire sense 

ventilar, aïllament i envà interior m (kg/m2)= 240 
 ≥  

 

  RA (dBA)= 49 
 

≥ 32 
 

 
Solució d'elements de separació verticals entre: un recinte habitable i la caixa de l’ascensor 

Elements constructius Tipus Característiques  
de projecte  exigides  

Element de separació vertical Element base 
Fàbrica de maó calat amb trasdos-
sat a un costat m (kg/m2)= 200 

 ≥ 135 
 

CV1   RA (dBA)= 50 
 

≥ 50 
 



 

 
Elements de separació horitzontals entre recintes  (apartat 3.1.2.3.5) 
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 

a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 

 
Solució d'elements de separació horitzontals entre:  un recinte protegit o habitable i un recinte d’activitat (separació local planta 
baixa i habitatge planta primera) 

Elements constructius Tipus Característiques  
de projecte  exigides  

Element de separació horitzontal Forjat 
FU Forjat unidireccional amb entre-
bigat ceràmic m (kg/m2)= 300 

 ≥ 300 
 

CH1 – CH4   RA (dBA)= 52 
 

≥ 52 
 

Terra flotant 
Paviment sobre llana mineral de 
12mm d’espessor ∆RA (dBA)= 6 

 

≥ 0 
 

 

  ∆Lw (db)= 25 
 

≥ 16 
 

Sostre  
suspès 

Placa de guix suspesa amb tirants 
metàl·lics ∆RA (dBA)= 5 

 

≥ 5 
 

Elements de separació horitzontals entre recintes  (apartat 3.1.2.3.5) 
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 

a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 

 
Solució d'elements de separació horitzontals entre:  un recinte d’una unitat d’ús i qualsevol altre de l’edifici (separació entre dos 
habitatges) 

Elements constructius Tipus 
Característiques  

de projecte  exigides  

Element de separació horitzontal Forjat 
FU Forjat unidireccional amb entre-
bigat ceràmic 

m (kg/m2)= 300 
 ≥ 300 

 

CH2 - CH5   RA (dBA)= 52 
 

≥ 52 
 

Terra flotant 
Paviment sobre llana mineral de 
12mm d’espessor ∆RA (dBA)= 6 

 

≥ 0 
 

  ∆Lw (db)= 25 
 

≥ 16 
 

Sostre  
suspès 

Placa de guix suspesa amb tirants 
metàl·lics ∆RA (dBA)= 5 

 

≥ 5 
 

 
Mitgeres . (apartat 3.1.2.4) 

Tipus Característiques  
de projecte  exigides  

EM1 Paret d’obra de fàbrica, aïllament (4 cm), PYL RA (dBA)= 48 
 

≥ 45 
 

 
 
Façanes , cobertes  i sòls en contacte amb l'aire exterior  (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana , coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: cas més desfavorable → façana habitació 2 i 3 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits Característiques  
de projecte  exigides  

Part cega EE1 3,03 
 

=Sc 46,5 
RA,tr(dBA) = 49 

 

≥ 45 
 

Buits B1 2,64 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 41 
 

≥ 32 
 

(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 
Façanes , cobertes  i sòls en contacte amb l'aire exterior  (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana , coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: façana habitació 1 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits Característiques  
de projecte  exigides  

Part cega EE1 4,47 
 

=Sc 39,18 
RA,tr(dBA) = 49 

 

≥ 45 
 

Buits B3 2,75 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 40 
 

≥ 32 
 

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



 

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

(m2) % Buits Característiques  
de projecte  exigides  

Part cega EE1 10,80 
 

=Sc 50,93 
RA,tr(dBA) = 49 

 

≥ 45 
 

Buits B2 5,50 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 38 
 

≥ 32 
 

(1)  Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 
Façanes , cobertes  i sòls en contacte amb l'aire exterior  (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana , coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: façana estudi 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits Característiques  
de pr ojecte  exigides  

Part cega EE1 8,17 
 

=Sc 35,52 
RA,tr(dBA) = 49 

 

≥ 45 
 

Buits B4 4,50 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 39 
 

≥ 32 
 

(1)  Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 
 
Façanes , cobertes  i sòls en contacte amb l'air e exterior  (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana , coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: coberta EE5 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits Característiques  
de projecte  exigides  

Part cega EE3 - 
 

=Sc 100 
RA,tr(dBA) = 52 

 

≥ 35 
 

Buits no en té - 
 

=Sh RA,tr(dBA) = - 
 

≥ - 
 

(1)  Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 
Façanes , cobertes  i sòls en contacte amb l'aire exterior  (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana , coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: coberta EE5 
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits Característiques  
de projecte  exigides  

Part cega EE5 - 
 

=Sc 100 
RA,tr(dBA) = 54 

 

≥ 35 
 

Buits no en té - 
 

=Sh RA,tr(dBA) = - 
 

≥ - 
 

(1)  Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Projececte executiu per la transformació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a edifici plurifamiliar

Barberà del Vallès Catalunya

Passeig Doctor Moragas 169

Isabel

(null)

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 121,880,6

Proporción relativa calefacción refrigeración 7,093,0

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 17,97 3,85

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 83,53 3,85

P02_E02 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 17,97 3,00

P02_E01 P02 Residencial 3 9,05 3,00

P02_E04 P02 Residencial 3 12,56 3,00

P02_E05 P02 Residencial 3 5,20 3,00

P02_E06 P02 Residencial 3 14,29 3,00

P02_E07 P02 Residencial 3 25,60 3,00

P02_E03 P02 Residencial 3 10,76 3,00

P02_E08 P02 Residencial 3 6,07 3,00

P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 17,97 3,00

P03_E01 P03 Residencial 3 9,05 3,00

P03_E03 P03 Residencial 3 10,76 3,00

P03_E04 P03 Residencial 3 6,36 3,00

P03_E05 P03 Residencial 3 12,56 3,00

P03_E06 P03 Residencial 3 5,20 3,00

P03_E07 P03 Residencial 3 25,31 3,00

P03_E08 P03 Residencial 3 14,29 3,00

P04_E02 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 17,97 3,00

P04_E01 P04 Residencial 3 9,05 3,00

P04_E03 P04 Residencial 3 10,76 3,00
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P04_E04 P04 Residencial 3 6,36 3,00

P04_E05 P04 Residencial 3 25,31 3,00

P04_E06 P04 Residencial 3 14,29 3,00

P04_E07 P04 Residencial 3 5,20 3,00

P04_E08 P04 Residencial 3 12,56 3,00

P05_E04 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 17,97 3,00

P05_E01 P05 Residencial 3 10,76 3,00

P05_E02 P05 Residencial 3 9,05 3,00

P05_E03 P05 Residencial 3 6,36 3,00

P05_E05 P05 Residencial 3 18,19 3,00

P05_E06 P05 Residencial 3 13,86 3,00

P05_E07 P05 Residencial 3 25,31 3,00

P06_E01 P06 Residencial 3 68,74 3,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

FU entrebigat ceramic - e25cm 0,893 1220,00 1000,00 - 10 SI

XPS 0,034 32,00 1000,00 - 100 SI

Arrebossat d 1900 1,300 1900,00 1000,00 - 10 SI

Guix laminat PYL 0,250 800,00 1000,00 - 4 SI

C aire sense ventilar htz 30cm - - - 0,22 - SI

Parquet - - - 0,27 - SI
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

LP calat gero 28 135 9 0,722 1140,00 1000,00 - 10 SI

C aire sense ventilar vert 2cm - - - 0,17 - SI

MW Llana mineral Cond 0036 0,036 40,00 1000,00 - 1 SI

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10 --

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

FU Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,020 1180,00 1000,00 - 6 --

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta plana 0,24 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,010

Betún fieltro o lámina 0,003
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta plana 0,24 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,140

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,100

FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 25 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

Forjado terreno 0,36 Azulejo cerámico 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,090

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,020

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,150

Coberta inclinada 1 0,21 Teja de arcilla cocida 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

XPS 0,140

FU entrebigat ceramic - e25cm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Facana revestiment continu 0,26 Arrebossat d 1900 0,002

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,130

C aire sense ventilar vert 2cm 0,000

XPS 0,110

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Enva pluvial 0,65 MW Llana mineral Cond 0036 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,130

Guix laminat PYL 0,015

Enva guix laminat 0,50 Guix laminat PYL 0,015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Enva guix laminat 0,50 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Guix laminat PYL 0,015

Forjat interior zona seca 0,33 Parquet 0,000

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,001

FU entrebigat ceramic - e25cm 0,250

C aire sense ventilar htz 30cm 0,000

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,080

Guix laminat PYL 0,015

Mitgera edifici 0,72 LP calat gero 28 135 9 0,130

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040

Guix laminat PYL 0,013

Paret de 15 2,22 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,130

Guix laminat PYL 0,015

Enva pladur enrajolat 0,49 Azulejo cerámico 0,020

Guix laminat PYL 0,015

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Guix laminat PYL 0,015

Enva pladur enrajolat-enrajolat 0,49 Azulejo cerámico 0,020

Guix laminat PYL 0,015

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Guix laminat PYL 0,015

Azulejo cerámico 0,020
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3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-6 2,80 0,48 SI

VER_DC_4-6-4 3,30 0,70 SI

madera 2,20 0,01 SI

Vertical 6 6,a 5,40 0,80 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER Trecament pont termic 4-12mm 4,00 SI

VER_Madera de densidad media alta 2,20 --

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre Puerta madera

Acristalamiento madera

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,01
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Justificación SI

Nombre Balconera 120x220

Acristalamiento VER_DC_4-12-6

Marco VER Trecament pont termic 4-12mm

% Hueco 28,03

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,37

Justificación SI

Nombre Porta local

Acristalamiento Vertical 6 6,a

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 17,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 5,16

Factor solar 0,68

Justificación SI

Nombre Porta entrada

Acristalamiento Vertical 6 6,a

Marco VER Trecament pont termic 4-12mm

% Hueco 41,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
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U (W/m²K) 4,83

Factor solar 0,51

Justificación SI

Nombre Finestres escala

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco VER Trecament pont termic 4-12mm

% Hueco 24,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,47

Factor solar 0,56

Justificación SI

Nombre Finestra local

Acristalamiento Vertical 6 6,a

Marco VER Trecament pont termic 4-12mm

% Hueco 25,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,05

Factor solar 0,62

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos
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En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71

Esquina saliente 0,08 0,82

Hueco ventana 0,40 0,66

Esquina entrante -0,15 0,90

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,14 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E01 9,0  1  100,0  106,4  100,0  330,8  

P02_E04 12,6  1  51,3  67,7  23,0  0.0  

P02_E05 5,2  1  55,5  72,3  31,3  0.0  

P02_E06 14,3  1  50,4  79,1  39,1  112,8  

P02_E07 25,6  1  45,0  77,2  42,8  104,3  

P02_E03 10,8  1  73,8  77,0  35,2  141,3  

P02_E08 6,1  1  43,6  76,2  0,0  0.0  

P03_E01 9,0  1  66,9  81,7  44,1  135,7  

P03_E03 10,8  1  62,5  81,0  30,6  117,7  

P03_E04 6,4  1  35,8  89,1  0,0  0.0  

P03_E05 12,6  1  38,3  76,5  0,0  0.0  

P03_E06 5,2  1  35,2  90,3  0,0  0.0  

P03_E07 25,3  1  38,5  83,3  38,8  87,0  

P03_E08 14,3  1  41,3  82,0  33,7  90,4  

P04_E01 9,0  1  86,6  105,2  98,6  303,2  

P04_E03 10,8  1  83,8  83,6  39,8  114,5  

P04_E04 6,4  1  62,0  91,7  0,0  0.0  

P04_E05 25,3  1  53,0  86,3  57,6  92,7  

P04_E06 14,3  1  41,5  80,0  36,2  96,8  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P04_E07 5,2  1  46,1  73,3  29,4  0.0  

P04_E08 12,6  1  45,2  72,1  0,0  0.0  

P05_E01 10,8  1  81,9  79,2  52,8  148,1  

P05_E02 9,0  1  79,2  95,9  85,7  266,5  

P05_E03 6,4  1  64,6  89,7  0,0  0.0  

P05_E05 18,2  1  42,8  68,8  0,0  0.0  

P05_E06 13,9  1  47,3  76,1  43,2  99,4  

P05_E07 25,3  1  57,3  81,6  67,3  100,3  

P06_E01 68,7  1  51,6  75,0  25,8  99,4  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material FU entrebigat ceramic - e25cm

XPS

Arrebossat d 1900

Guix laminat PYL

C aire sense ventilar htz 30cm

Parquet

LP calat gero 28 135 9

C aire sense ventilar vert 2cm

MW Llana mineral Cond 0036

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DC_4-12-6

VER_DC_4-6-4

madera

Vertical 6 6,a

Marco VER Trecament pont termic 4-12mm
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ANNEX 5 – DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS D’EVACU ACIÓ D’AIGÜES
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- Dades generals: 

Edifici plurifamiliar de PB + 4PP + Sotacoberta, amb la següent distribució: 

PB → zona d’accés i 1 local comercial 

P1 a P 4 → 1 habitatge per replà 

P SC → dúplex de la planta 4 

Coberta → inclinada a dues aigües 

        plana transitable 

        plana no transitable 

Composició de l’habitatge tipus → 3 dormitoris dobles, sala – cuina - menjador, armari amb 

rentadora i dipòsit d’acumulació, i dos banys. 

 

Figura A5.1 – Planta de l’habitatge tipus 

- Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials: 

1.- Intensitat pluviomètrica: 

Segons la figura B1- mapa d’isohietes i zones pluviomètriques i la taula B1- intensitat 

pluviomètrica, de l’apèndix B del DB HS-5, la intensitat pluviomètrica “i” de Barberà del 

Vallès, és de 110 mm/h (o l/h m²) en funció de la isohieta, “i”, 50. 

 

 

Taula A5.1 – Intensitat pluviomètrica “i” (mm/h) 
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Figura A5.2 – Mapa d’isohieta i zones pluviomètriques 

2.- Buneres: 

Les cobertes planes (la terrassa i la coberta no transitable), tindran un pendent entre el 1 i el 

5%, tal com indica la taula 2.9 del DB HS1 del CTE. 

 

Taula A5.2 – Pendents de les cobertes planes 

La superfície de pas de les buneres serà entre 1,5 i 2 vegades el diàmetre del tub al qual 

connecta. 

El nombre de buneres s’especifica a la taula 4.6 del DB HS5 del CTE, al tenir una superfície 

inferior a 100m², cada una de les cobertes planes tindrà 2 buneres. 

 

Taula A5.3 – Número de buneres segons la superfície de coberta 
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3.- Factor de correcció a la superfície servida: 

f = i / 100 = 110 / 100 = 1,1 

terrassa →  superfície de recollida: 15,18 m² 

  superfície de recollida equivalent: 15,18 m² x 1,1 = 16,70 m² 

coberta plana → superfície de recollida: 13,60 m² 

   superfície de recollida equivalent: 13,60 m² x 1,1 = 14,96 m² 

Les buneres connectaran directament als baixants, no tindran col·lector horitzontal. 

coberta inclinada  

coberta inclinada → superfície de recollida: 20,84 m² 

   superfície de recollida equivalent: 20,84 m² x 1,1 = 22,92 m² 

   superfície de recollida: 22,82 m² 

   superfície de recollida equivalent: 22,82 m² x 1,1 = 25,10 m² 

La canal de recollida d’aigües pluvials de les cobertes inclinades tindran un diàmetre 

nominal de 100 mm i una pendent del 0,5%, tal com indica la taula 4.7 del DB HS-5 del CTE. 

 

Taula A5.4 – Diàmetre de les canals per un règim pluviomètric de 100 mm/h 

4.- Baixants d’aigües pluvials: 

Els baixants de les aigües pluvials es dimensionen amb els paràmetres que indica la taula 

4.8 del DB HS-5 del CTE. 

Totes les cobertes tenen una superfície horitzontal inferior a 65 m² per tant, amb uns 

baixants de Ø50 mm ja seria suficient, però es considera que aquest diàmetre és molt just i 

es proposa per col·locar baixants de Ø 90mm. 

 

Taula A5.5 – Diàmetre dels baixants d’aigües pluvials per un règim pluviomètric de 100 

mm/h 

Tal com s’ha indicat anteriorment, la superfície de pas de les buneres hauria de ser entre 1,5 

i 2 vegades el diàmetre del baixant al qual serveix, al triar un baixant de diàmetre superior al 
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necessari s’opta per col·locar buneres de 135 mm² (1,5 vegades el diàmetre del baixant al 

qual serveix). 

 

Figura A5.3 – Planta coberta, esquema sanejament 

5.- Ventilació xarxa aigües pluvials: 

La ventilació serà primària ja que, l’edifici és de menys de 7 plantes. 

El diàmetre serà el mateix que el baixant del qual li és prolongació. 

6. – Col·lectors d’aigües pluvials: 

Els col·lectors aniran enterrats pel terra de la planta baixa. El diàmetre dels col·lectors serà 

en funció del pendent del col·lector i de la superfície a la qual serveix. Segons els 

paràmetres especificats a la taula 4.9 del DB HS-5 del CTE. 

Els col·lectors tindran un pendent entre el 2% i el 4%, el col·lector final on s’ajunten tots els 

baixants de les cobertes, serveix a una superfície de 86,24 m² i per tant, el seu diàmetre 

nominal serà de 90 mm. Com que la resta de col·lectors serveixen a una superfície inferior a 

aquesta, també tindran un diàmetre nominal de 90 mm. 

Superfícies que serveixen cada col·lector: 

 Cp 1 i 2 → 16,70 m² cada un (baixants de la terrassa) 

 Cp 3 → Cp1+Cp2 = 33,40 m² 

 Cp 4 → 22,92 m² (baixant coberta inclinada) 

 Cp 5 → Cp3 + Cp4 = 56,32 m² 

 Cp 6 → 14,96 m² (la meitat de la coberta plana) 

 Cp 7 → Cp5 + Cp6 = 71,28 m² 

 Cp 8 → 14,96 m² (la meitat de la coberta plana) 

 Cp 9 → Cp7 + Cp 8 = 86,24 m² 
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Taula A5.6 – Diàmetre del col·lectors d’aigües pluvials per un règim pluviomètric de 100 

mm/h 

7.- Arquetes o pericons: 

La dimensió de l’arqueta està en funció del diàmetre del col·lector de sortida, tal com indica 

la taula 4.13 del DB HS-5 del CTE. 

El diàmetre de sortida del col·lector és de 90 mm per tant, l’arqueta tindrà 40 cm de longitud i 

40 cm d’amplada. 

 

Taula A5.7 – Dimensions de les arquetes 

- Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals: 

1.- Unitats de descàrrega: 

Els cabals de les aigües residuals es determinen a partir de les unitats de descàrrega (UD) 

que estableix la següent taula del DB HS-5 del CTE. 

 

Taula A5.8 – Unitats de descàrrega corresponents als diferents aparells sanitaris 

2.- Ramals col·lectors: 
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Els diàmetres dels ramals col·lectors entre els aparells sanitaris i els baixants, s’estableixen 

amb la taula 4.3 del DB HS-5 del CTE, segons el nombre màxim d’unitats de desaigua i la 

pendent del ramal col·lector. 

 

Taula A5.9 – Diàmetre dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants 

Bany 1 →  - lavabo + bidet + banyera + rentadora = 1 + 2 +3 + 3 = 9 UD 

  connexió feta al baixant, ramal col·lector de Ø 63 mm per sota el forjat 

  - inodor = 4 UD 

  connexió directa a baixant de Ø 110 mm  

Bany 2 →  - lavabo = 1 UD 

  connexió per sobre el forjat directa al baixant, ramal col·lector de Ø 32 mm 

  - inodor = 4UD 

  connexió de sortida horitzontal directa al baixant per sobre el forjat, Ø 110 mm 

  - banyera =  3 UD 

  connexió per sota el forjat, ramal col·lector de Ø 40 mm 

Cuina → - aigüera + rentavaixelles = 3 + 3 = 6 UD 

  connexió directa al baixant amb ramal col·lector per sobre el forjat de Ø 50mm 

3.- Baixants: 

El seu diàmetre s’obté a partir de la taula 4.4 del DB HS-5 del CTE, tenint en compte el 

número d’unitats que van a parar al baixant i el número màxim d’unitats en cada ramal en 

funció del número de plantes. 

 

Taula A5.10 – Diàmetre dels baixants segons el número d’alçades de l’edifici i el de UD 
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Bany 1 i cuina: 

 nº màx. de UD al baixant → lavabo + bidet + banyera + rentadora + inodor = 1 + 2 +3 

+ 3 + 4 + 3 + 3 = 19 UD 

 4 plantes → 19 UD x 4 = 76 UD → Ø 90 mm 

 nº màx. UD a cada ramal col·lector → 19 UD → Ø 90 mm 

Pel bany 1 i la cuina, amb un baixant de Ø 90 mm, segons aquesta taula, seria suficient però 

com que l’inodor necessita un Ø 110 mm, serà aquest diàmetre el que es far servir pel 

baixant. 

Bany 2: 

nº màx. de UD al baixant → lavabo + dutxa + inodor = 1 + 2 + 4 = 7 UD 

 4 plantes → 7 UD x 4 = 28 UD → Ø 90 mm 

 nº màx. UD a cada ramal col·lector → 7 UD → Ø 63 mm 

Pel bany 2, amb un baixant de Ø 90 mm, segons aquesta taula, seria suficient però com que 

l’inodor necessita un Ø 110 mm, serà aquest diàmetre el que es far servir pel baixant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.4 – Detall planta tipus, esquema 

sanejament 

 

4.- Col·lectors horitzontals: 

Els col·lectors horitzontals aniran enterrats pel terra de la planta baixa i tindran un pendent 

entre el 2% i el 4%. 

El seu diàmetre es dimensiona segons la taula 4.5 del DB HS-5 del CTE, en funció del 

nombre màxim de UD i del pendent. 
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Taula A5.11 – Diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màx. de UD i del 

pendent 

Col·lector 1: connexió B1 i B2 (pendent 2%) 

 Connexió de B1 fins al col·lector 1: 76 UD → Ø 90 mm, però com que hi ha la 

connexió dels inodors i no es pot reduir el diàmetre, es farà servir un tub de Ø 110 mm. 

 Connexió de B2 fins al col·lector 1: 28 UD → Ø 63 mm, però com que hi ha la 

connexió dels inodors i no es pot reduir el diàmetre, es farà servir un tub de Ø 110 mm 

Col·lector 1 → 76 UD + 28 UD = 104 UD → Ø 90 mm, però com que hi ha la connexió dels 

inodors i no es pot reduir el diàmetre, es farà servir un tub de Ø 110 mm. 

5.- Arquetes o pericons: 

La dimensió de l’arqueta està en funció del diàmetre del col·lector de sortida, tal com indica 

la taula 4.13 del DB HS-5 del CTE. 

El diàmetre de sortida del col·lector és de 110 mm per tant, l’arqueta tindrà 50 cm de 

longitud i 50 cm d’amplada. 

 

Taula A5.7 – Dimensions de les arquetes 

 

Figura A5.5 – Planta fonaments, esquema sanejament 
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ANNEX 6 – DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS DE SUBM INISTRAMENT D’AIGUA
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- Dades generals: 

Edifici plurifamiliar de PB + 4PP + Sotacoberta, amb la següent distribució: 

PB → zona d’accés i 1 local comercial 

P1 a P 4 → 1 habitatge per replà 

P SC → dúplex de la planta 4 

Equipament higiènic dels diferents locals: 

 local comercial → CH →  dutxa 

     rentamans 

     inodor 

 habitatges   → CH1 →  dutxa 

     rentamans 

     inodor 

     bidet 

     rentadora 

   → CH2 → banyera 

     rentamans 

     inodor 

   → Cuina → aigüera 

     rentavaixelles 

 

 serveis comuns → espai de reserva residus 

Material de la instal·lació: 

 tub d’alimentació → polietilè d’alta densitat PN ≥ 10 atm. 

 muntants  derivacions particulars → coure 
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Figura A6.1 – Esquema general de la instal·lació de lampisteria 

Elements de la instal·lació: 

 1. Connexió al servei → clau de presa 

    → clau de tall (a l’exterior de la propietat) 

→ tub d’escomesa (enllaça la clau d’escomesa amb la clau 

general de tall) 

 2. Conjunt d’entrada general a l’edifici  → clau de tall general 

       → filtre 

       → clau de prova 

       → vàlvula antiretorn 

       → clau de tall 

 3. Tub d’alimentació 

 4. Centralització de comptadors 
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 5. Muntants 

 6. Clau de seccionament i buidat i vàlvula de retenció 

 7. Purgador 

 8. Clau de l’habitatge 

 9. Instal·lació particular 

 

- Dimensionat: 

1.- Determinació del cabal instal·lat (Qi) i simultani (Qsim) dels diferents locals (habitatges i 

local comercial): 

Habitatge tipus (AF) 

Determinació del cabal instal·lat (Qi) Determinació del cabal simultani 

 simultaneïtat cabal simultani 

cuina aigüera 0,20 l/s 
Kv = 

1-n

1 = 1 
Qsim = (Qi x kv) 

 rentaplats 0,15 l/s 0,35 l/s x 1 = 0,35 l/s 

 Qi = 0,35 l/s Qsim = 0,35 l/s 

bany 1 dutxa 0,20 l/s 
 

 

 bidet 0,10 l/s  

 rentamans 0,10 l/s   

 inodor 0,10 l/s Kv = 
1-n

1 = 0,50 Qsim = (Qi x kv) 

 rentadora 0,20 l/s 0,50 l/s x 0,50 l/s = 0,25 l/s 

 Qi = 0,70 l/s Qsim = 0,25 l/s 

bany 2 banyera 0,30 l/s   

 rentamans 0,10 l/s Kv = 
1-n

1 = 0,71 Qsim = (Qi x kv) 

 inodor 0,10 l/s 0,50 l/s x 0,71 l/s = 0,35 l/s 

 Qi = 0,50 l/s Qsim = 0,35 l/s 

     

   Kv = 
1-n

1 = 0,33 Qsim = (Qi x kv) 

   1,55 l/s x 0,33 l/s = 0,51 l/s 

cabal total 

habitatge 
Qi = 1,55 l/s Qsim = 0,50 l/s 

 

Local comercial (AF) 

Determinació del cabal instal·lat (Qi) Determinació del cabal simultani 

 simultaneïtat cabal simultani 

bany 1 dutxa 0,20 l/s   

 rentamans 0,10 l/s Kv = 
1-n

1 = 0,71 Qsim = (Qi x kv) 
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 inodor 0,10 l/s 0,71 l/s x 0,40 l/s = 0,28 l/s 

 Qi = 0,40 l/s Qsim = 0,30 l/s 

     

cabal total 

local 
Qi = 0,40 l/s Qsim = 0,30 l/s 

 

Serveis comuns (AF) 

Determinació del cabal instal·lat (Qi) Determinació del cabal simultani 

 simultaneïtat cabal simultani 

   Kv = 
1-n

1 = 1 Qsim = (Qi x kv) 

 espai residus 0,20 l/s 1 l/s x 0,20 l/s = 0,20 l/s 

 Qi = 0,20 l/s Qsim = 0,20 l/s 

     

cabal total 

s. comuns 
Qi = 0,20 l/s Qsim = 0,20 l/s 

 

Cabal simultani del conjunt dels habitatges (AF) 

    simultaneïtat 

Qsim = 0,50 l/s   N (nº habitatges) = 4 

Kv = 
1)(N x 10

N19

+
+

= 1 → Kv = 
1)(4 x 10

419

+
+

= 0,46 

Cabal simultani N habitatges → Qsim = Qsimhanitatge x Kv x 4 = 

      0,50 l/s x 
1)(4 x 10

419

+
+

x 4 = 0,92 l/s 

Cabal simultani de l’edifici 

Cabals simultanis → habitatges  → Qsim = 0,92 l/s 

   → local  → Qsim = 0,30 l/s 

   → serveis comuns → Qsim = 0,20 l/s 

      Qsim edifici  = 1,42 l/s 

2.- Velocitat de càlcul, determinació dels diàmetres i pèrdues de càrrega: 

- Velocitat → es limita segons la zona de pas de la instal·lació: 

  → muntants i interior d’habitatge → V ≤ 1,50 m / s 

  → tub d’alimentació → V ≤ 2,00 m / s 

- Pèrdues de càrrega → es pren com a hipòtesi de càlcul que les pèrdues de càrrega de la 

instal·lació es limitin a 15 mca 
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Es proposa que el repartiment de la pèrdua de càrrega (J) en els diferents trams de la 

instal·lació respongui a: 

 - interior de l’habitatge → J ≤ 2,00 mca 

- muntants (des de la sortida del comptador fins a la clau de l’habitatge) → J ≤ 3,00 

mca 

- tub d’alimentació → J ≤ 2,00 mca 

 

Figura A6.2 – Esquema de les pèrdues de càrrega de la instal·lació de lampisteria 
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Per al càlcul de les canonades de lampisteria s’ha utilitzat el següent àbac: 

 

Figura A6.3 – Àbacs per al càlcul  de les canonades de lampisteria 

- Tub d’alimentació i muntants: 

TRAM Qsim 

 
Vmàx 

 

Øint 
càlcul 

 

Ønom. 
CTE HS4 

Ø 
.cial Vreal J L Le J = Leq x j J màx. 

tub 

alimentació 
1,42 2 32  50 1,35 60 2 2,40 144 0,14 ≤ 2 

muntant 

PSC 
0,50 1,5 24 20 26/28 0,95 45 26,42 31,70 1426 1,42 ≤ 3 

muntant  

P4 
0,50 1,5 24 20 26/28 0,95 45 26,42 29,30 1318 1,32 ≤ 3 

muntant 

P3 
0,50 1,5 24 20 26/28 0,95 45 26,42 25,70 1156 1,16 ≤ 3 

muntant 

P2 
0,50 1,5 24 20 26/28 0,95 45 26,42 22,10 994,5 0,99 ≤ 3 

muntant 

P1 
0,50 1,5 24 20 26/28 0,95 45 26,42 18,50 832,5 0,83 ≤ 3 
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Qsim → l/s  Vmàx → m/s  Øint càlcul → mm Øint comercial → mm  

Vreal → m/s   J → mmca/m  L → m   Le = 1,2 x L → m 

J = Leq x j → mmca  mca   Jmàx → mca 

Ønom. CTE HS4 → segons la taula 4.3 del DB HS4 que s’adjunta a continuació: 

 

Taula A6.1 – Diàmetres mínim d’alimentació de la instal·lació de lampisteria 

 

- Interior de l’habitatge: 

TRAM Qi 

l/s 
n 

 
Kv = 

1-n

1  

 

QSim 

l/s 
Vmàx 
m/s 

Øint 
càlcul 
mm 

Ønom. 
CTE HS4 

mm 

Ø 
.cial 
mm 

Vreal 
m/s J  L  

m 
Le= 

1,2x L J = Leq x j 

1-2 0,50 4 0,58 0,40 1,5 19 20 20/22 1,25 100 0,54 0,65 65 0,065 

2-3 0,85 6 0,45 0,45 1,5 20 20 20/22 1,35 140 3,54 4,25 595 0,595 

3-4 1,05 7 0,41 0,43 1,5 20 20 20/22 1,30 120 2,56 3,07 368 0,368 

4.5 1,55 10 0,33 0,51 1,5 22 20 26/28 0,95 50 2,10 2,52 126 0,126 

    0,065 + 0,595 + 0,368 + 0,126 = 1,15 mca < 2 mca 

 

TRAM Qi 

l/s 
n 

 

Kv = 
1-n

1  

 

QSim 

l/s 
Vmàx 
m/s 

Øint 
càlcul 
mm 

Ønom. 
CTE HS4 

mm 

Ø 
.cial 
mm 

Vreal 
m/s 

CH 2 0,50 3 0,71 0,35 1,5 18 20 20/22 1,10 

RENT. 0,50 1 - 0,20 1,5 14 20 20/22 0,65 

CUINA 0,35 2 1 0,35 1,5 18 20 20/22 1,10 
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Figura A6.4 – Esquema de la instal·lació de lampisteria a l’interior de l’habitatge 

- Pèrdues de càrrega de la instal·lació: 

El tram més desfavorable és el de l’última planta, té les següents pèrdues de càrrega: 

 Habitatge   → 1,15 mca 

 Muntant SC  → 1,42 mca 

 Comptador  → 8,00 mca 

 Tub. Alimentació → 0,14 mca 

TOTAL     10,71 mca ≅ 11mca  

- Paràmetres a sol·licitar a la companyia subministradora d’aigua: 

 Cabal instal·lat  →→→→ 6,80 l/s 

  Habitatges → 155 l/s x 4 = 6,20 l/s 

  Local  → 0,40 l/s 

  Serveis comuns →0,20 l/s 

 Cabal simultani  →→→→ 1,42 l/s 

Pressió origen  ≥ Pc alçada manomètrica + Pc fregament + Pressió de punt de 

consum 

Pc alçada manomètrica  → 14,50 mca 

Pc fregament   → 11,00 mca 

Pressió punt consum → 15,00 mca (escalfador) 

Pressió necessària en origen ≥ 10,50 mca 
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ANNEX 7 – PREDIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS SOLA RS DE PRODUCCIÓ 
D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)



PROJECTE EXECUTIUS PER LA TRANSFORMACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A EDIFICI 
PLURIFAMILIAR – ANNEXOS - 

 

 



PROJECTE EXECUTIUS PER LA TRANSFORMACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A EDIFICI 
PLURIFAMILIAR – ANNEXOS - 

 

 

- Demanda diària d’aigua calenta sanitària, Ddp 

CTE HE 4: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60ºC 

Usos  litres ACS / dia persona a 60ºC 

Habitatges plurifamiliars 22 

 

Decret d’Ecoeficiència:  Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60ºC 

Usos  litres ACS / dia persona a 60ºC 

Habitatges plurifamiliars 28 

 

- Nombre de persones, P 

CTE HE 4: Nombre mínim de persones per habitatge 

Nombre de 
dormitoris 1 2 3 4 5 6 7 més de 7 

Nombre de 
persones 1,5 3 4 6 7 8 9 nombre de 

dormitoris 
 

Decret d’Ecoeficiència:  Nombre mínim de persones per habitatge 

Nombre de 
dormitoris 

únic 
espai 1 2 3 4 5 6 7 8 o més 

Nombre de 
persones 1 2 3 4 6 7 8 9 1,3 x n 

 

Normativa Persones per habitatge Nº Habitatges P 

CTE HE 4 4 4 16 persones 

Decret d’ecoeficiència 4 4 16 persones 

 

- Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd 

La demanada d’ACS de l’edifici per dia es pot obtenir mitjançant la següent expressió: 

 Dd = Ddp x P  sent: 

 Dd → demanda diària en litres a 60ºC en l/dia 

 Ddp → demanda diària en litres a 60ºC per persona en litres/persona i dia 

 P → nº de persones que ocupen l’edifici, considerant sempre una ocupació 

plena dels habitatges 



PROJECTE EXECUTIUS PER LA TRANSFORMACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A EDIFICI 
PLURIFAMILIAR – ANNEXOS - 

 

 

 

Normativa Ddp P Dd 

CTE HE 4 22 l ACS/persona i dia 16 352 litres/dia 

Decret d’ecoeficiència 28 l ACS/persona i dia 16 448 litres/dia 

 

- Zones climàtiques: 

CTE HE 4 → segons la figura 3.1 (que s’adjunta a continuació) d’aquest document bàsic, 

Barberà del Vallès es troba a la zona  II. 

 

Figura A7.1 – Mapa de les zones climàtiques segons el DB HE-4 del CTE 

Decret Ecoeficiència → segons el mapa de zones climàtiques (que s’adjunta a continuació), 

Barberà del Vallès es troba a la zona  III. 
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Figura A7.2 – Mapa de les zones climàtiques segons el Decret d’Ecoeficiència 

- Contribució solar mínima, CS 

CTE HE-4 → font energètica de recolzament elèctrica mitjançant efecte Joule (termo 

elèctric) 

 

Taula A7.1 – Contribució solar mínima en %. Cas efecte Joule 
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Decret Ecoeficiència → contribució solar mínima en % en cas efecte Joule 70%. 

- Demanda anual d’ACS de l’edifici, Da 

En el cas dels edificis d’habitatge, la demanda anual d’ACS s’estima a partir de la següent 

expressió (la demanda diària es considera igual i constant al llarg de l’any): 

 Da = Dd x 365 dies /any   sent: 

Da → demanda anual d’ACS a 60ºC de l’edifici en litres/any 

 Dd → demanda diària d’ACS a 60ºC de l’edifici en l/dia 

Normativa Dd Dies/any Da 

CTE HE 4 352 litres/dia 365 dies/any 128.450 litres/any 

Decret d’ecoeficiència 448 litres/dia 365 dies/any 163.520 litres/any 

 

- Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS 

La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està en funció dels 

consum d’aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de consum; 

 EACS = Da x ∆∆∆∆T X Ce x δδδδ  sent: 

 EACS → demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KWh/any o MJ/any (1KWh 

= 860 Kcal = 3,6 MJ) 

 Da → demanda anual d’ACS a 60ºC de l’edifici en l/any 

 ∆∆∆∆T → salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la 

temperatura de la xarxa d’aigua potable: ∆T = TªACS – TªXARXA 

  TªACS = 60ºC 

  TªXARXA = TCAPITAL – (0,00495 x ∆h) on ∆h és la diferència entre l’alçada del 

municipi i la de la capital de referència. 

Capital de província Altitud TªXARXA 

Barcelona 18 m 13,75ºC 

Altitud Barberà del Vallès → 146 m 

 ∆h = 146 m – 18 m = 128 m 

 Ce → calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ºCkg) 

  Kcal/ºCkg i J/ºCkg (0,001163 KWh/ºCkg = 1 Kcal/ºCkg = 4,187 J/ºCkg) 

 δδδδ → densitat de l’aigua (1kg/litre) 

TªXARXA = TCAPITAL – (0,00495 x ∆h) = 13,75ºC – (0,00495 x 128 m) = 13,13ºC 

Normativa Da TªACS TªXARXA ∆T Ce δ EACS 

CTE HE 4 128.480 
l/any 60ºC 13,13ºC 46,87ºC 0,001163 

Kwh/ºCkg 
1 

kg/l 
7.003,42 
KWh/any 
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Decret 
d’Ecoeficiència 

163.520 
l/any 60ºC 13,13ºC 46,87ºC 0,001163 

Kwh/ºCkg 
1 

kg/l 
8.913,44 
KWh/any 

 

- Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, EACSsolar  

 EACSsolar  = EACS x CS  sent: 

 EACSsolar  → Demanda energètica anual d’aportació d’energia solar exigida per 

ACS en KWh/any 

 EACS  → Demanda energètica anual d’ACS en KWh/any 

 CS   → Contribució solar mínima: en % (valor més restrictiu del CTE HE4 i 

el Decret d’Ecoeficiència)  

Normativa EACS CS EACSsolar 

CTE HE 4 7.003,42 KWh/any 60% 4.202,05 KWh/any 

Decret d’ecoeficiència 8.913,44 KWh/any 70% 6.239,41 KWh/any 

 

- Àrea de captadors solars, ACAPTADORS  

L’àrea necessària de captadors solars és en funció de la demanda energètica a cobrir amb 

energia solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació. 

ACAPTADORSsolars= �������	

��α�δ�
  

 I → valors irradiació solar (KWh/m²any) 

 αααα → coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació pel captador 

solar, expressat en tant per ú. 

 δδδδ → coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre els 

captadors solars, expressat en tant per ú. 

 r → rendiment mig de la instal·lació; depèn del rendiment dels captadors i de la 

resta de components de la instal·lació 

I valor d’irradiació solar:  Inclinació → 17º       I = 16,02 MJ/m²/dia (*) 

    Orientació → 60º 
(*) Valor extret de les taules de radiació solar global diària sobre superfícies inclinades 

de “L’Atles de Radiació Solar de Catalunya” (que s’adjunta a continuació) 
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Taula A7.2 - Taula de radiació solar global diària sobre superfícies inclinades de “L’Atles de 

Radiació Solar de Catalunya 

 

α coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda pel captador 

solar orientació NE → -105º 

 Inclinació → 17º  α → 70%-80% ≅ 75% 

δ = 1 → no hi ha ombres sobre els captadors 

Els coeficients α i δ també estan condicionats pels valors que resulten de la taula 2.4 del 

CTE HE 4 i que depenen de l’opció d’ubicació dels captadors solars respecte a l’edifici. 

 

Taula A7.3 – Coeficients màxims de reducció de la irradiació solar, α i δ 

 r rendiment mig de la instal·lació: acumulació individual → r = 0,35 

 α x δ x r  ≥ 0,20 → 0,60 x 1 x 0,35 = 0,21 
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ACAPTADORSsolars= �������	

��α�δ�
  =  6.231,41���/	��

1.624,25���
�2	���  � 0,21 = 18,27 m² 

Si els captadors tenen una superfície útil de 2,14 m², caldrà instal·lar 9 captadors. 

- Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACSsolar  

L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’emmagatzemarà en dipòsits individuals per a 

cada habitatge. 

 50 < V/A < 180 

 V → volum d’acumulació en litres 

 A → sumes de les superfícies útils dels captadors en m² instal·lats 

 V > A x 50 = 18 m² x 50 = 900 l 

 V < A x 180 = 18 m² x 150 = 3.240 l 

Al tractar-se d’un habitatge plurifamiliar d’ús continu, on el desfasament entre el període de 

captació - emmagatzematge i el consum és inferior a 24 h, es pot considerar que el volum 

d’acumulació és de l’ordre de 50-85 l per m² de captador. 

El volum d’acumulació ha de ser entre 900 l i 3240 l. 

Els acumuladors individuals tindran un volum de 200l (Ø: 550 mm, h: 1600mm, P: 85+200Kg 
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ANNEX 8 – DIMENSIONAT DELS SISTEMES DE VENTILACIÓ ( HS3 – QUALITAT DE 
L’AIRE INTERIOR)
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- Dades generals: 

Edifici de 4 habitatges desenvolupats en quatre plantes pis 

Situat a Barberà del Vallès. Zona climàtica C2 

Composició de l’habitatge tipus:  3 habitacions 

     1 sala– menjador– cuina (amb aparell de cocció elèctric) 

     2 cambres higièniques 

Ocupació segons D. 141/2012 →  habitació ≥ 5 m² → 1 persona 

     habitació ≥ 8m² → 2 persones 

     habitació ≥ 12m² → 3 persones 

 

Figura A8.1 – Planta de l’habitatge tipus 

- Cabal mínim d’aire de ventilació, qv, exigit als habitatges: 

Les instal·lacions de ventilació ha de garantir la renovació d’aire de l’interior de l’habitatge 

mitjançant l’entrada d’aire exterior i l’expulsió de l’aire viciat. 

Per assolir aquest objectiu, cada habitatge disposarà de tres sistemes de ventilació: general, 

complementària i addicional. 

 Cabal mínim segons la Taula 2.1 de l’apartat 1 del CTE DB HS3 

SISTEMA RECINTE Ocupació 

persones 

Sup.  

útil m² 

Cabal q v en 

l/s 

Cabal 

mínim de 

ventilació 

qv en l/s 

Cabals 

equilibrats 

qv en l/s 

General  Admissió 

(locals 

secs) 

H1 2p 11,87 5 l/s pers. 10 

H2 2p 9,63 5 l/s pers. 10 

H3 2p 8,11 5 l/s pers. 10 

S 6p 17,19 3 l/s pers. 18 

 Total cabal d'adm issió, q va 48 
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Extracció  

(locals 

humits) 

C - 5,94 2 l/s m² 12 12+6 

B1 - 5,03 15 l/s local 15 15 

B2 - 4,65 15 l/s local 15 15 

 Total cabal d'extracció, q ve 42 48 

Addicional  Extracció  C - - 50 l/s local 

extractor 

cuina 

50 

 Total cabal d'extracció  addicional, 

qvea 

50 

 

- Equilibrat de cabals: 

Cabal d’extracció, qve = Cabal d’admissió qva 

Sistema general: 48 l/s > 42 l/s → Caldrà augmentar el cabal d’extracció en 6 l/s i es farà per 

la cuina. 

 

Figura A8.2 –Cabals mínims de ventilació de l’habitatge tipus 

- Definició dels sistemes adoptats per a la ventilació de l’interior dels habitatges: 

Els habitatges disposen de tres sistemes de ventilació per tal de garantir la qualitat de l’aire 

interior segons el CTE DB HS 3: 

 Sistema general: mecànic per al conjunt de l’habitatge 

 Sistema complementari natural a la sala, dormitoris i cuina 

 Sistema addicional d’extracció de la cuina 

- Sistema complementari natural (finestres o portes exteriors): 

Per tal de garantir la ventilació natural complementària, en cas de qui hi hagi més 

contaminació de l’aire interior que en condicions normals, l’habitatge ha de tenir finestres o 

portes exterior situades en dormitoris, sala i cuina. 
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 Dimensionat de les portes i finestres: 

Superfície mínima de ventilació dels dormitoris,  sala i cuina  

RECINTE Sup. útil en m²  Sup. útil ventilació en m² 

CTE DB HS 3 (1) 

Sup. útil ventilació en m²   

D. 141/2012 (2) 

H1 11,87 1/20 0,59 1/8 1,48 

H2 9,63 1/20 0,48 1/8 1,20 

H3 8,11 1/20 0,41 1/8 1,01 

M-C 23,13 1/20 1,16 1/8 2,89 
 

(1) CTE DB HS3 Superfície útil d’obertura practicable 
(2) D. 141/2012 Apartat 3.9: Superfície útil de ventilació i il·luminació d’una obertura entre 0 i 

2,50 m d’alçada 

- Sistema addicional: Extracció dels aparells de cocció 

Té com a objectiu l’extracció dels bafs i dels contaminants de la cocció. 

 Extractor mecànic a cada cuina: 

  qv = 50 l/s (180 m³ / h) 

 Conducte d’extracció: 

  Vertical, però pot tenir ramals  horitzontals de connexió. 

  Fins a coberta. 

  Secció del conducte d’extracció, segons l’apartat 4.2.2 del DB HS3 

   S = 2,5 x q vea  S → secció útil de l’obertura (m²) 

      qvea → cabal d’extracció addicional (l/s) 

      velocitat de 2,5 m/s 

   S = 2,50 x 50 l/s = 125 cm² 

   D = 126 mm → Dcomercial 125 mm / 150 mm 

 

- Sistema general de ventilació mecànic amb extracció mecànica i admissió d’aire directa de 

l’exterior: 

 Obertures d’admissió directes de l’exterior: 

 Secció de les obertures d'admissió (directes de l'exterior) segons Taula 4.1 

Locals  

d'admissió 

qva en l/s  Sup. airejadors en cm²  

s = 4 x qva 

 H1 10 40 

H2 10 40 

H3 10 40 
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S-M 18 72 

 

 Obertures de pas: 

 En els tancaments de separació entre locals. 

 Seccions de les obertures de pas segons Taula 4.1 DB HS3: 

Porta o paret 

del local 

qva  

en l/s 

Sup. Obertures de pas en cm²  

s mín = 8 x qva 

s ≥ 70 cm² 

Amplada de 

porta prevista 

Escletxa entre el full 

de la porta i el terra 

H1 10 80 0,80 m 1,00 cm 

H2 10 80 0,70 m 1,14 cm 

H3 10 80 0,70 m 1,14 cm 

Dist. 5 40 0,85 m 0,47 cm 

B1 15 120 0,80 m 1,50 cm 

B2 15 120 0,70 m 1,71 cm 

  

 Obertures d’extracció mecànica: 

 Situades < 20 cm del sostre i > 10 cm de la cantonada. 

 Es connecten al conducte vertical amb ramals horitzontal. 

 Seccions de les obertures d’extracció segons la Taula 4.1: 

Local d'extracció  qva en l/s  Sup. Obertura d'extracció en cm ²  

s mín = 4 x qve 

C 12 48 cm² 

B1 15 60 

B2 15 60 

 

 Conducte d’extracció mecànica: 

 Conducte d’extracció mecànica B1 i cuina, segons Taula 4.1 

Tram Cabal 

d'extracció q ve 

en l/s 

Secció de 

conducte en cm² 

s= 2,5 x qve 

Diàmetre conducte en mm  

Càlcul Comercial 

P1 - P2 27 67,50 92,70 110 

P2 – P3 54 135 131,11 150 

P3 – P4 81 20,25 160,57 175 

P4 - C 108 270 185,54 200 

  

 Conducte d’extracció mecànica B2, segons Taula 4.1  
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Tram Cabal 

d'extracció q ve 

en l/s 

Secció de 

conducte en cm² 

s= 2,5 x qve 

Diàmetre conducte en mm  

Càlcul Comercial 

P1 - P2 15 37,50 69,00 110 

P2 – P3 30 75 87,70 110 

P3 – SC 45 112,5 119,60 125 

SC - C 60 150 138,00 150 

  

 Aspirador mecànic (ventilador): 

 Després de l’última boca d’extracció. 

 Únic per al cabal total de 4 habitatges. 

 qve total = 108 + 60 = 168 l/s = 604,80 m³ / h 

 Boca d’expulsió: 

 A la coberta, separada a una distància horitzontal  

d ≥ 3 m dels elements d’entrada d’aire de ventilació  

i de qualsevol punt amb ocupació habitual. 

 S = 4 x qve total 

 S = 4 x 168 l/s = 672 l/s = 672 cm² (26x26 cm) 

 

Figura A8.3 – Secció vertical de conductes  

d’extracció mecànica (admissió d’aire directa  

de l’exterior) 
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ANNEX 9 – INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D’IL·LUMINACIÓ
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- Previsió de càrregues de l’edifici: 

WT = WH + WSG + WLC → WT = (( ∑P/n) x s) + WSG + WLC, 

sent: WT = càrrega total 

 WH = càrrega del conjunt dels habitatges 

 WSG = càrrega dels serveis generals de l’edifici 

 WLC = càrrega dels locals comercials 

WH = 9200W x 3,8 = 34.960W 

 (electrificació elevada perquè es preveu calefacció elèctrica) 

WSG → enllumenat vestíbul i escala (100 – 200 lux) 

 làmp. fluorescent → 4W / m² . 100lux 

sup. espais comuns → 12,25 m² x 5 plantes = 61,25 m² 

4 W / m² x 61,25 m² = 245 W 

→ ascensor (6 persones) elèctric → 6,5 kW 

→ telecomunicacions → 3.000W 

→ equips comunitaris → ACSSOLAR → 1.000 W 

WSG = 245 W + 6,5 kW + 3.000 W + 1.000 W = 10.245 W 

WLC →100 W / m² 

mínim local → 3.450 W a 230 V (15A) 

WT = 34.960 W + 10.245 W + 3.450 W = 48.655 W  

 

A continuació s’adjunta un esquema per al pas de les instal·lacions elèctriques. 
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1. Xarxa de subministrament 

2. Escomesa 

3. CGP 

4. Línia general d’alimentació 

5. Emplaçament de comptadors 

6. Derivació individual 

7. Caixa per a l’interruptor de control i 

potència 

8. Dispositius generals de 

comandament i protecció 

9. Instal·lació interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A9.1 – Esquema general de la instal·lació elèctrica
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- Instal·lació interior dels habitatges: 

Localització de preses a l'habitatge (habitatge tipus) 

 S-M 
uts. 

C 
uts. 

B1 
uts 

Dis. 
uts. 

H1 
uts. 

B2 
uts. 

H2 
uts. 

H3 
uts. 

Pas. 
uts. 

Número 
elements 

Potència simultània per circuit 

C1 
il·luminació 

C1 4 2 2 1 2 1 1 1 2 16 16ut x 200w/ut x 0,75 x 0,5 = 1.200w 

C1-10A 3 1 1 1 3 1 2 2 2 19  
C2 
preses 
generals 

C2-16A 5 2 - 1 5 - 2 2 1 19 18ut x 3450w/ut x 0,2 x 0,25 = 3.105w 

C3 
cuina - forn 

C3-25A - 2 - - - - - - - 2 2ut x 5400w/ut x 0,5 x 0,75 = 4.050w 

C4 
rentadora 
rentavaixelles 
escalfador 
elèctric 

C4-16A - 1 2 - - - - - - 3 3ut x 3450w/ut x 0,66 x 0,75 = 5123,25w 

C5 
bany safareig 

C5-16A - 4 1 - - - 1 - - 6 6ut x 3450w/ut x 0,4 x 0,5 = 4.140w 

C8 
presa 
calefacció 

C8 2 - 1 - 1 1 1 1 1 8 5.750w 

 Potència total sense considerar la 
simultaneïtat entre circuits = 23368,25w 
Simultaneïtat estimada ≅ 0,3 correspon 
a 7.010,48w 

La potencia simultània per circuit s’ha calculat amb la següent expressió: 

P = ut. x (w/punt) x Fs x Fu 

sent, Fs = Factor de simultaneïtat: Relació de receptors connectats simultàniament sobre el total 

 Fu = Factor mig d’utilització de la potència màxima del receptor 
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- Càlcul estimatiu de la posta a terra: 

El càlcul s’ha realitzat segons les especificacions que marca la ITC BT-18 “Instalaciones de 

puesta a tierra”. 

Per poder realitzar el càlcul, primer s’haurà de saber el tipus de terreny; segons el geotècnic 

realitzat, el terreny està format per argiles sorrenques. 

Segons la Taula 3 – “Valores orientativos de la resistividad en función del terreno” de la ITC 

BT-18 i que s’adjunta a continuació, la resistivitat d’un terreny format per argiles sorrenques 

està compresa entre 50 i 500 Ohm.m. 

Naturaleza terreno Resistividad en Ohm.m 

Terrenos pantanosos 
Limo 

Humus 
Turba húmeda 

  
Arcilla plástica 

Margas y Arcillas compactas 
Margas del Jurásico 

  
Arena arcillosas 
Arena silícea 

Suelo pedregoso cubierto de césped 
Suelo pedregoso desnudo 

  
Calizas blandas 

Calizas compactas 
Calizas agrietadas 

Pizarras 
Roca de mica y cuarzo 

  
Granitos y gres procedente de alteración 

Granito y gres muy alterado 

de algunas unidades a 30 
20 a 100 
10 a 150 
5 a 100 

  
50 

100 a 200 
30 a 40 

  
50 a 500 

200 a 3.000 
300 a 5.00 

1500 a 3.000 
  

100 a 300 
1.000 a 5.000 
500 a 1.000 
50 a 300 

800 
  

1.500 a 10.000 
100 a 600 

Taula A9.1 – Valors orientatius de la resistivitat en funció del terreny 

Les fórmules utilitzades per realitzar l’estimació de la posta a terra, s’han extret de la taula 5 

de la mateixa instrucció tècnica complementària (ITC BT-18), adjuntada a continuació. 

Electrodo Resistencia de Tierra en Ohm 

Placa enterrada 
  

Pica vertical 
  

Conductor enterrado 
horizontalmente 

R = 0,8 r /P 
  

R = r /L 
  

R = 2 r /L 
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r, resistividad del terreno (Ohm.m) 
P, perímetro de la placa (m) 
L, longitud de la pica o del conductor (m) 

Taula A9.2 – Fórmules per estimar la resistència de terra 

Utilitzant els valors i fórmules anteriors, calculem la resistència del conductor: 

 Rc = 2 r / L = (2 x 250) / 43,80 = 11,42 Ω 

La longitud del conductor és de 43,80 m, a continuació s’adjunta l’esquema de  la 

fonamentació, amb el conductor) 

 

Figura A9.2 – Esquema de la posta a terra 

La resistència total de les connexions compleix la següent expressió: 1 / Rt = 1 / Rc + 1 / Rp 

sent, 

 Rt → resistència total 

 Rc → resistència del conductor enterrat 

 Rp → resistència de les piques 

I per tant: 1 / 10 = 1 / 11,42 + 1 / Rp → Rp = 80,42 Ω; a partir d’aquest valor 

podem obtenir el número de piques (de 2 m cada una): 

 Rp = r / nºpiques x L → 80,42 = 250 / nºpiques x 2 → nºpiques = 1,55; 

per tant, com a mínim seran necessàries 2 piques. 
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ANNEX 10 – PRESSUPOST ESTIMATIU
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Per la realització del pressupost estimatiu, s’ha fet una valoració estimativa de la intervenció 

en base a ràtios obtingudes d’intervencions similars. 

Al tractar-se d’una obra en la que hi ha una part que es realitza en plantes existents i una 

altra part que és obra nova, s’ha fet el pressupost de forma separada segons si la 

intervenció es realitza a les plantes existents o a les plantes noves. 

PRESSUPOST ESTIMATIU PLANTES EXISTENTS
Import Base: 700€/m²
Superfíce construïda: 297,51m²

CAPITOL I MOVIMENT DE TERRES 1,23 % 8,61 €/m² 2.561,56 €
CAPITOL II FONAMENTS I MICROPILONS 2,88 % 20,16 €/m² 5.997,80 €
CAPITOL III ENDERROCS SELECTIUS 2,52 % 17,64 €/m² 5.248,08 €
CAPITOL IV ESTRUCTURA 6,32 % 44,24 €/m² 13.161,84 €
CAPITOL V SANEJAMENT (horitzontal i vertical) 3,55 % 24,85 €/m² 7.393,12 €
CAPITOL VI 0,00 % 0,00 €/m² 0,00 €
CAPITOL VII FAÇANES 7,10 % 49,70 €/m² 14.786,25 €
CAPITOL VIII PAVIMENTS 6,75 % 47,25 €/m² 14.057,35 €
CAPITOL IX ACABATS INTERIORS (alicatats i sòcols) 4,26 % 29,82 €/m² 8.871,75 €
CAPITOL X DIVISÒRIES 8,62 % 60,34 €/m² 17.951,75 €
CAPITOL XI AJUDES 3,52 % 24,64 €/m² 7.330,65 €
CAPITOL XII GUIXOS 2,32 % 16,24 €/m² 4.831,56 €
CAPITOL XIII SERRALLERIA 3,47 % 24,29 €/m² 7.226,52 €
CAPITOL XIV FUSTERIA EXTERIOR 4,37 % 30,59 €/m² 9.100,83 €
CAPÍTOL XV FUSTERIA INTERIOR 4,72 % 33,04 €/m² 9.829,73 €
CAPÍTOL XVI PERSIANES 1,19 % 8,33 €/m² 2.478,26 €
CAPÍTOL XVII FONTANERIA 3,11 % 21,77 €/m² 6.476,79 €
CAPÍTOL XVIII CALEFACCIÓ 4,62 % 32,34 €/m² 9.621,47 €
CAPÍTOL XIX RENOVACIÓ D'AIRE 2,34 % 16,38 €/m² 4.873,21 €
CAPÍTOL XX ENERGIA SOLAR 5,38 % 37,66 €/m² 11.204,23 €
CAPÍTOL XXI MATERIAL SANITARI I GRIFERIA 1,64 % 11,48 €/m² 3.415,41 €
CAPÍTOL XXII ELECTRICITAT 4,58 % 32,06 €/m² 9.538,17 €
CAPÍTOL XXIII INSTAL·LACIONS ESPECIALS 3,06 % 21,42 €/m² 6.372,66 €
CAPÍTOL XXIV FUMISTERIA I MOBLES DE CUINA 4,23 % 29,61 €/m² 8.809,27 €
CAPÍTOL XXV ASCENSORS 1,86 % 13,02 €/m² 3.873,58 €
CAPÍTOL XXVI VIDRIERIA 2,22 % 15,54 €/m² 4.623,31 €
CAPÍTOL XXVII PINTURA I ESTUCS 4,14 % 28,98 €/m² 8.621,84 €

IMPORT TOTAL EN EUROS 208.257,00 €

IMPORT (€/m²) IMPORT (€)PERCENTATGE
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PRESSUPOST ESTIMATIU OBRA NOVA
Import Base: 875€/m²
Superfíce construïda: 237,07m²

CAPITOL I MOVIMENT DE TERRES 0,00 % 0,00 €/m² 0 €
CAPITOL II FONAMENTS I MICROPILONS 0,00 % 0,00 €/m² 0 €
CAPITOL III ENDERROCS SELECTIUS 0,00 % 0,00 €/m² 0 €
CAPITOL IV ESTRUCTURA 8,17 % 71,49 €/m² 16.947,54 €
CAPITOL V SANEJAMENT (vertical) 2,52 % 22,05 €/m² 5.227,39 €
CAPITOL VI COBERTES 4,16 % 36,40 €/m² 8.629,35 €
CAPITOL VII FAÇANES 8,75 % 76,56 €/m² 18.150,67 €
CAPITOL VIII PAVIMENTS 6,75 % 59,06 €/m² 14.001,95 €
CAPITOL IX ACABATS INTERIORS (alicatats i sòcols) 4,26 % 37,28 €/m² 8.836,78 €
CAPITOL X DIVISÒRIES 8,62 % 75,43 €/m² 17.881,00 €
CAPITOL XI AJUDES 3,52 % 30,80 €/m² 7.301,76 €
CAPITOL XII GUIXOS 2,32 % 20,30 €/m² 4.812,52 €
CAPITOL XIII SERRALLERIA 3,47 % 30,36 €/m² 7.198,04 €
CAPITOL XIV FUSTERIA EXTERIOR 4,37 % 38,24 €/m² 9.064,96 €
CAPÍTOL XV FUSTERIA INTERIOR 4,72 % 41,30 €/m² 9.790,99 €
CAPÍTOL XVI PERSIANES 1,19 % 10,41 €/m² 2.468,49 €
CAPÍTOL XVII FONTANERIA 3,11 % 27,21 €/m² 6.451,27 €
CAPÍTOL XVIII CALEFACCIÓ 4,62 % 40,43 €/m² 9.583,55 €
CAPÍTOL XIX RENOVACIÓ D'AIRE 2,34 % 20,48 €/m² 4.854,01 €
CAPÍTOL XX ENERGIA SOLAR 5,38 % 47,08 €/m² 11.160,07 €
CAPÍTOL XXI MATERIAL SANITARI I GRIFERIA 1,64 % 14,35 €/m² 3.401,95 €
CAPÍTOL XXII ELECTRICITAT 4,58 % 40,08 €/m² 9.500,58 €
CAPÍTOL XXIII INSTAL·LACIONS ESPECIALS 3,06 % 26,78 €/m² 6.347,55 €
CAPÍTOL XXIV FUMISTERIA I MOBLES DE CUINA 4,23 % 37,01 €/m² 8.774,55 €
CAPÍTOL XXV ASCENSORS 1,86 % 16,28 €/m² 3.858,31 €
CAPÍTOL XXVI VIDRIERIA 2,22 % 19,43 €/m² 4.605,08 €
CAPÍTOL XXVII PINTURA I ESTUCS 4,14 % 36,23 €/m² 8.587,86 €

IMPORT TOTAL EN EUROS 207.436,25 €

PERCENTATGE IMPORT (€/m²) IMPORT (€)

 

 

IMPORT TOTAL EN EUROS DE LES PLANTES EXISTENTS 208.257,00 €

IMPORT TOTAL EN EUROS DE LES PLANTES NOVES 207.436,25 €

IMPORT TOTAL 415.693,25 €  
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ANNEX 11 – PROCÉS CONSTRUCTIU PREVIST
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- Treballs preliminars   

L’obra començarà amb la neteja i eliminació de tots els elements mobles, electrodomèstics, 

etc. existents a l’edifici. 

Seguidament es col·locaran tots els rètols i senyalitzacions necessaris de seguretat i salut, 

placa d’obres, etc. Es canviaran els panys de les portes d’accés i s’anul·larà el sistema 

automàtic d’obertura de la porta del local i es deixarà amb obertura manual. 

S’anul·larà la instal·lació elèctrica i d’aigua i es col·locarà una caixa de comptador provisional 

d’electricitat i una altra d’aigua per l’execució de l’obra.  

Es farà una instal·lació elèctrica provisional d’obra que consistirà amb un muntant elèctric 

amb els endolls i punts de llum necessaris a cada planta. 

Es muntarà un lavabo provisional d’obra al pati de la planta baixa i es destinarà un espai per 

usar-lo de vestidor on es col·locarà també la farmaciola i la llista de telèfons i adreces útils 

en cas d’emergència. 

 
- Enderrocs  

S’enderrocaran totes les divisions interiors i els paviments de totes les plantes, deixant pel 

final l’enderroc de la coberta. 

Un cop enderrocada la coberta es prendran les mesures necessàries per evitar que en cas 

de pluja hi puguin haver filtracions d’aigua als edificis veïns: es farà una mitja canya de 

morter en la unió entre el forjat i la paret mitgera per evitar que l’aigua es filtri i pugui causar 

humitats als edificis veïns. Es pintarà amb pintura impermeabilitzant tipus oxiasfalt, pintura 

butílica, etc el forjat superior i es faran uns forats per poder conduir l’aigua de pluja cap a la 

xarxa de clavegueram existent de l’edifici, per exemple conduint l’aigua cap al pati posterior, 

on ja hi ha una bunera que conduirà l’aigua cap a la claveguera. 

Un cop fets els enderrocs i eliminació dels paviments es rebaixarà el terra de la planta baixa 

fins el nivell necessari. 

 
- Construcció 

Un cop tenim el nivell de la planta baixa rebaixat al nivell necessari es marcaran els 

micropilons sobre la sabata correguda existent i es realitzaran els micropilons. 

Fets els micropilons s’obriran les rases necessàries per fer la nova xarxa de sanejament (la 

part enterrada) i també s’obrirà el forat per la fonamentació de la caixa i fossat de l’ascensor.  

S’enderrocaran les escales existents, tant la de planta baixa a planta primera com la del 

dúplex. 



PROJECTE EXECUTIUS PER LA TRANSFORMACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A EDIFICI 
PLURIFAMILIAR – ANNEXOS - 

 

 

Es marcarà la nova escala i s’obrirà la fonamentació de l’arrencada d’aquesta. Es prepararà 

l’armadura de la llosa del fossat de l’ascensor i es realitzarà el primer tram d’escala 

(encofrat, col·locació d’armadures i tabiques tant dels laterals com del graonat). 

Un cop preparada la llosa de fonamentació de la caixa de l’ascensor i la fonamentació i la 

llosa del primer tram de l’escala, es formigonaran aquests elements mitjançant un dúmper 

per abocar el formigó directament a la llosa de l’ascensor i manualment a la llosa de l’escala. 

Com que l’escala s’ha de formigonar de dalt cap baix, es muntarà una grueta a la planta 

primera i amb un carretó tipus xinès es pujarà el formigó i s’anirà abocant a la llosa de 

l’escala, s’anirà amb especial cura a l’hora de vibrar aquest formigó per evitar que per un 

excés de vibrat ens baixi massa cap a la part inferior de l’escala i també per evitar que es 

disgregui l’àrid i el ciment o que precisament per evitar aquest fet quedi poc vibrat i 

apareguin “coqueres”. 

Un cop formigonat el primer tram de l’escala i la llosa del fossat de l’ascensor, s’enderrocarà 

la part del segon forjat que s’ha d’eliminar per construir el tram d’escala entre la planta 

primera i la planta segona, aprofitant que la paret que delimita l’espai de l’escala actual 

(entre la caixa d’escala i l’habitatge) és de càrrega i només cal tallar les biguetes sobre 

aquesta paret de càrrega. 

Es col·locarà l’armadura dels murs de l’ascensor i es muntarà l’encofrat i armadura del tram 

d’escala entre la planta primera i segona, per formigonar els murs perimetrals i el segon tram 

d’escala alhora, amb el mateix sistema del primer tram d’escala i la llosa de l’ascensor: amb 

dúmper el muret de l’ascensor i amb una grua el segon tram d’escala. 

Un cop formigonats els murs de l’ascensor i passats els dies necessaris, es pujarà la paret 

de l’ascensor fins al primer forjat, on es collarà aquesta paret al forjat prèviament a tallar el 

tros de forjat per poder deixar el forat necessari per l’ascensor. Per realitzar aquesta 

operació, s’apuntalarà el cap de les biguetes existent amb un tauló col·locat pla al cap de les 

bigues i tocant a la nova paret de l’ascensor, es tallaran les biguetes i s’eliminaran els 

cassetons per deixar uns 30 cm d’entrebigat formigonat per absorbir els esforços tallants. 

Seguidament es col·locarà l’armadura per lligar el perímetre del forat de l’ascensor (fent un 

cèrcol) i es col·locarà l’encofrat (tabica). A continuació es formigonarà aquesta zona. 

Es continuarà pujant la paret de l’ascensor fins arribar a la part inferior del segon forjat. Com 

que el forat actual del segon forjat és més gran que el forat final de l’ascensor, es col·locaran 

biguetes recolzades a la paret nova de l’ascensor i es collaran a la jàssera existent amb 

connectors col·locats amb resina epoxi amb dues barilles de diàmetre de 12mm per bigueta. 

Es deixaran els forats pel pas d’instal·lacions. 
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Un cop realitzada aquesta part es pujaran les parets de càrrega de la segona planta (tant de 

la caixa d’escala com de l’ascensor), un cop pujada la paret fins el tercer forjat, es tallarà el 

forjat per deixar els forats tant de l’escala com de l’ascensor, seguint el procés anterior. 

Es pujaran les parets de càrrega de la quarta planta i s’encofrarà el quart forjat (primer forjat 

nou). Un cop preparats es formigonarà aquest forjat mitjançant una bomba. 

A partir d’aquí es construirà cada planta com si fos una obra nova: es pujaran les parets de 

càrrega i es prepararà el forjat i el tram d’escala de dues plantes inferior: es formigonarà el 

cinquè forjat i el quart tram d’escala i la coberta amb el tram d’escala del dúplex. 

En tots els casos es faran les corresponents series de provetes, segons el pla de control de 

qualitat. 

Un cop formigonat el forjat de la coberta s’acabarà tant la coberta com la terrassa posterior 

del dúplex (sense col·locar la rajola d’acabat de la terrassa). 

Per fer la impermeabilització de les terrasses es faran primer els pendents (a les dues 

terrasses) amb morter. A la terrassa transitable es col·locarà la làmina impermeabilitzant 

sobre el pendent i entregant en els murs verticals i entrant en la regata que s’haurà fet 

prèviament. A la cantonada entre el terra i el mur es farà una mitja canya amb morter i dins 

la regata d’entrega de la tela impermeabilitzant es regularitzarà la part inferior també amb 

morter deixant un pla inclinat per evitar que la tela es trenqui i que entri aigua per aquest 

punt. A la terrassa no transitable es col·locarà la tela impermeabilitzant sobre el pendent 

(també es farà la mitja canya a la cantonada), es col·locarà l’aïllament tèrmic directament 

sobre la tela impermeabilitzant, a sobre es col·locarà una làmina geotèxtil i a sobre la grava 

de protecció. Es tindrà especial cura en aquesta última terrassa de col·locar els tubs de 

desguàs de manera que la grava no es pugui colar dins amb el conseqüent perill 

d’embossament. 

També es col·locaran tant la canal de recollida d’aigües de la coberta com els baixants per 

tal de conduir l’aigua de pluja fins la xarxa de sanejament.  

Per construir els balcons nous de façana a les plantes existents, es picarà i eliminarà 

l’entrebigat on anirà la zona massissada de subjecció de la llosa del balcó i la capa de 

compressió entre el balcó i aquesta zona a massissar; s’encofrarà la zona massissada i la 

llosa del balcó, es col·locarà l’armadura i es col·locaran els negatius des de la llosa del balcó 

a la zona de suport. Abans de formigonar, s’aplicarà un pont d’unió perquè el formigó de la 

zona entre el balcó i la zona massissada de subjecció del balcó quedi unida al forjat vell. Es 

formigonarà junt amb els forjats superiors aprofitant la bomba. 

Un cop acabada l’estructura i abans de fer la distribució interior es farà un planxé de morter 

sobre el que es col·locarà el terra d’acabat. Aquest paviment es farà col·locant una làmina 

d’aïllament acústic a tot el terra de l’habitatge; a l’entrega d’aquesta làmina amb les parets 
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perimetrals es pujarà l’aïllament uns 6 cm en tot el perímetre. Un cop col·locada la làmina es 

farà el planxé d’uns 3 cm de morter M-40 amb fibres, que quedarà separat tant del forjat com 

de les parets per la làmina impedint la propagació del soroll d’impacte d’aquest pis a la resta 

de l’edifici. Un cop acabat el planxé s’aplicarà un morter autonivellant per poder col·locar el 

parquet directament i les rajoles de cuines i banys, que es col·locaran amb ciment cola. 

 

- Distribució interior 

Un cop acabada l’estructura es construiran els murs de les façanes noves. Després de 

construir el mur de 15 cm (fulla exterior) es farà l’envà que formarà la càmera on es 

col·locarà el premarc pel tancament d’alumini a l’hora que es va pujant l’envà. En aquestes 

façanes l’aïllament es farà arribar fins l’interior del forat, sobrepassant inclús el premarc per 

aconseguir que quan es col·loquin els tancaments d’alumini estiguin en contacte amb 

l’aïllament en tot el perímetre, evitant que quedi cap espai entre aquests elements i evitant el 

pont tèrmic que es produiria si retornem amb l’obra la fulla exterior fins a lligar-la amb l’envà 

de la fulla interior. S’evitarà fins hi tot que l’aïllament quedi interromput per la peça d’acabat 

de l’ampit de les finestres, que tindrà l’amplada justa perquè quedi tapada pel perfil inferior 

d’alumini (carregant aquest 1,5-2 cm sobre la peça d’acabat). 

A les façanes de les plantes existents es farà un trasdossat amb un envà de plaques 

laminades de cartró-guix per tal de col·locar l’aïllament necessari per poder complir les 

normatives d’aïllament. Un cop estigui col·locada la perfileria de l’envà i col·locat l’aïllament 

es passaran els tubs de les instal·lacions elèctriques que passin per aquest envà abans de 

col·locar les plaques de cartró-guix de la cara interior. 

Abans de començar a muntar l’estructura dels envans interiors i dels trasdossats es 

col·locaran els muntants dels desguassos d’aigües residuals. Aquests muntants es 

col·locaran de manera que no estiguin en contacte ni amb l’estructura de l’edifici, ni dels 

envans ni amb cap element d’obra per evitar la transmissió del so a través dels tubs i 

l’estructura de l’edifici. Quan els tubs de baixants (tant els d’aigües pluvials com els de 

residuals) travessin els forjats es folraran amb manta de fibra de vidre o s’injectarà escuma 

de poliuretà per aconseguir fixar el tub sense que toqui a l’obra. Es deixaran els accessoris 

necessaris per connectar la recollida de la xarxa de sanejament dels aparells. 

En totes les plantes es muntaran els perfils que formaran l’estructura pels envans interiors 

de cartró-guix, així com els perfils galvanitzats omega que formaran la càmera de les parets 

mitgeres. Els envans es construiran amb canals superiors i inferiors i muntants cada 40 cm, 

els perfils omega del trasdossat de les parets mitgeres també es col·locaran cada 40 cm. A 

la canal inferior i superior es col·locarà una banda acústica autoadhesiva per evitar la 

propagació del so. 
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A l’hora que es muntaran els perfils dels envans es col·locaran els bastiments per les portes. 

Aquests bastiments aniran collats als muntants laterals i es fixaran al terra amb una barilla 

roscada M-12 en cada muntant. Aquesta barilla es col·locarà fent un forat a la part inferior 

del muntant del bastiment i un altre forat al terra, de manera que la barilla entri uns 4 cm al 

muntant i uns 2,5 cm al terra; la barilla es fixarà tant al terra com al bastiment amb massilla 

de poliuretà. 

Un cop muntada l’estructura es tancarà una cara amb plaques laminades de cartró-guix i es 

col·locarà l’aïllament acústic. Les plaques de cartró-guix (tant aquesta cara que es tancarà 

ara com la que es col·locarà posteriorment) quedarà separada del terra acabat 

aproximadament 1-1,5 cm, per tant les plaques es deixaran separades en el moment de 

col·locar-les aproximadament 3 cm del terra tenint en compte que falta col·locar l’acabat. 

També es tindrà en compte que les plaques que es col·loquin on hi ha una porta s’han de 

muntar de tal manera que no quedi un junt vertical coincidint amb el muntant del bastiment, 

per tant les plaques d’ambdós costats del bastiment (en les dues cares) seran amb forma de 

bandera, i el junt quedarà en la part superior de la porta (no cal que estigui centrat, però si 

separat de les arestes del bastiment, com a mínim uns 15-20 cm). 

Un cop muntada una cara amb les plaques laminades de cartró-guix es col·locaran els 

reforços necessaris per poder collar posteriorment els elements pesats que s’hagin de 

penjar dels envans, per exemple mobles alts de la cuina, del lavabo, etc. Aquests reforços 

es faran amb fusta, que es col·locarà entre muntant i muntant collant-los tant als muntants 

com a les plaques, també es pot fer amb trossos de muntant doblats, també col·locats entre 

muntant i muntant collats igual que els reforços de fusta. 

 
- Instal·lacions 

Quan el primer pis estigui amb l’estructura dels envans col·locada, una cara tapada amb les 

plaques de cartró-guix i l’aïllament col·locat es començaran a passar tubs d’instal·lacions i 

col·locar caixetins. En els envans on hi hagi instal·lacions d’aigua es deixarà sense col·locar 

la placa de cartró-guix on hi hagi la sortida de les instal·lacions, col·locant primer les plaques 

del darrera per poder collar tant els tubs com els accessoris on es connectaran els aparells. 

Es faran també les regates en els envans d’obra per on hagin de passar les instal·lacions on 

també es col·locaran els tubs corrugats i les caixes i caixetins necessaris. Les regates es 

taparan amb morter de ciment pòrtland. Si s’ha de fer alguna regata en parets de càrrega, 

aquestes només podran ser verticals. Les instal·lacions es passaran pel sostre i es baixaran 

verticalment cap a endolls, interruptors i resta de punts de consum, això es farà 

especialment en les parets mitgeres, evitant fer trams horitzontals i haver de travessar els 

perfils omega del trasdossat; també s’haurà de fer així en les parets de càrrega, ja que no es 
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poder fer regates horitzontals, i encara que hi hagi un endoll, per exemple a 30 cm d’un altre, 

cada un estarà alimentat per un tub que vindrà del sostre i no es farà una regata horitzontal 

encara que només sigui de 30 cm.  

Les instal·lacions que passin pel sostre es collaran als cassetons evitant collar-les a la part 

inferior de les biguetes. 

Abans de fer el paviment de la planta baixa de la zona de l’escala, es clavaran les jabalines 

necessàries per obtenir la conductivitat marcada per les normatives per la presa de terra. 

En aquest moment es farà també la instal·lació de recollida d’aigües residuals de banys i de 

les cuines, tant els tubs que van pels envans com els que van per sota els sostres, que es 

connectaran als baixants. Els tubs que vagin pel sostre es collaran als cassetons, evitant 

collar-los a la part inferior de les biguetes. 

Un cop feta aquesta part de les instal·lacions que passen per dins els envans es col·locarà la 

segona cara de plaques laminades de cartró-guix. Un cop col·locades aquestes plaques es 

faran els forats i es col·locaran els caixetins que hi hagi en aquesta cara. 

Les instal·lacions d’aigua es faran també pel sostre i es baixaran cap els punts de consum 

verticalment, especialment en les parets d’obra (tant les que van trasdossades com les que 

no), recordant a més que no es poden fer regates horitzontals en les parets de càrrega. En 

els envans de plaques es poden fer trams horitzontals, però s’haurà de replantejar la 

instal·lació per evitar creuaments entre tubs, ja que si els tubs es creuen, degut al gruix dels 

tubs folrats, possiblement quan posem la placa de cartró-guix, aquesta ens tocarà als tubs 

provocant que haguem de tocar la placa per dins, fent un encaix perquè la placa quedi plana 

un cop collada. Tant els tubs com els accessoris de connexió finals es collaran a unes peces 

de fusta que, a l’hora, es collaran a les plaques de cartró-guix. Es vigilarà que els tubs no 

sobresurtin del pla dels muntants per evitar que toquin a la placa que tancarà l’envà i que 

aquesta quedi deformada. 

Tant els tubs d’aigua freda com els d’aigua calenta aniran folrats amb tub corrugat de color 

blau per la freda i vermell per la calenta. 

Un cop feta la instal·lació d’aigua, es col·locaran taps a totes les sortides dels tubs i es 

provarà la instal·lació donant pressió amb una bomba tal com marca la normativa. 

 
- Cel ras 

Quan ja tenim fetes les instal·lacions que van pel sostre i tapades les dues cares dels 

envans, es començarà a construir el cel ras. Primer es col·locaran els perfils perimetrals a 

l’alçada definida en els plànols, en aquests perfils es col·locarà una banda acústica a la cara 

que estarà en contacte amb la paret. Seguidament es col·locaran els perfils secundaris, on 

es collaran les plaques; aquests perfils es col·locaran cada 60 cm i tindran un marge d'1,5 
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cm a cada extrem (deixant 1,5 cm entre el perfil i la paret) per permetre la natural dilatació 

d’aquests elements. Després col·locarem els perfils primaris, que aniran per sobre dels 

secundaris i perpendiculars a aquests; també aniran cada 60 cm però com que no han de 

modular amb les plaques, no cal ser molt precís amb aquesta mida. Cada metre 

aproximadament es collaran perfils de suport que aguantaran l’estructura al sostre; aquests 

suports es collaran al sostre i als perfils primaris i podran ser retalls de muntants doblegats o 

barilles amb connectors específics. En cas de que aquest element siguin perfils, a la cara 

que estigui en contacte amb el sostre s’hi enganxarà una banda acústica per evitar la 

transmissió de soroll a través d’aquest element. 

Un cop feta l’estructura es col·locaran les plaques a trencajunt entre plaques. Les plaques es 

collaran als perfils secundaris amb un cargol cada 20 cm aproximadament o segons 

prescripció del fabricant. 

Finalment s’encintarà i massillarà tant el cel ras com els envans i trasdossats. 

 
- Acabats interiors 

Abans o després d’encintar i massillar els envans i cels rasos es passaran els cables de les 

instal·lacions elèctriques i de telefonia. Les parets on les instal·lacions vagin empotrades en 

regates, els cables es passaran abans d’enguixar. Un cop passats els cables es taparan els 

caixetins per evitar que a l’enguixar quedin els cables i el propi caixetí ple de guix. 

L’enguixador marcarà les caixes i caixetins per tal que es vegin un cop hagi acabat la seva 

feina. L’escala serà l’últim espai que s’enguixarà i es tindrà en compte que durant l’enguixat 

de l’escala comunitària, a la zona on s’estigui treballant es col·locarà una tarima que 

dificultarà tant el pas de persones com el de material, per tant es preveurà l’acopi del 

material a les plantes abans que es munti la tarima que impedeixi el pas còmode per 

l’escala. Es col·locarà malla plàstica a les zones de canvi de material, per exemple en els 

cantells de forjat que es vegin des de l’escala; la malla cobrirà el cantell del forjat i uns 25 cm 

a cada costat del forjat, sobre la ceràmica. L’enguixat serà a bona vista, però a més de 

col·locar regles a les cantonades i arestes perquè aquestes quedin rectes, es faran també 

mestres a la part inferior (zona del sòcol) de manera que un cop es col·loqui el  sòcol, aquest 

es vegi recte amb un junt entre sòcol i paret uniforme. 

S’enrajolaran cuines i banys amb ciment cola especial per cartró-guix, procurant començar 

amb peça sencera a la cantonada més visible. Es procurarà col·locar peça sencera a la part 

superior i inferior instal·lant a partir d’aquí el cel ras (aquesta previsió s’haurà fet al muntar el 

cel ras). Si per la modulació, a la tornada d’una cantonada queda una peça molt estreta, es 

descartarà i es començarà amb peça sencera. L’enrajolat es començarà per la segona filada 

(contant des de baix) col·locant un regle i deixant l’espai suficient perquè quan es col·loqui el 



PROJECTE EXECUTIUS PER LA TRANSFORMACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A EDIFICI 
PLURIFAMILIAR – ANNEXOS - 

 

 

terra hi càpiga la primera filada amb peça sencera, evitant així la incomoditat de col·locar les 

peces del terra sota la primera filada d’enrajolat de la paret. Es col·locaran cantoneres 

quadrades d’alumini o acer mate a les cantonades que ho necessitin. Un cop acabada la 

col·locació de les rajoles, s’aplicarà la vorada. Es seguiran les indicacions del fabricant quan 

a la neteja de la vorada, ja que si la vorada porta resina, s’ha de netejar quan ho indica el 

fabricant per evitar que, si s’ha deixat passar massa temps, sigui molt costós eliminar les 

restes de vorada que queden sobre les rajoles. 

Un cop enguixades les parets que no van trasdossades i enrajolades les parets de cuines i 

banys, acabats els envans i els cels rasos, es col·locarà el terra. Abans de començar a 

col·locar el paviment es netejarà el terra eliminant restes de l’obra, especialment restes de 

guix, morter, etc. enganxats al terra, especialment a les estances on hi va parquet.  

A les cuines i banys es col·locaran les peces amb junt i amb ciment cola aplicat amb llana 

dentada al terra i aplicant ciment cola també a la rajola. A la zona de les portes de cuines i 

banys es farà el tall a uns 2 cm del bastiment, de manera que el junt entre els dos materials 

quedi sota la futura porta un cop estigui tancada. Després d’acabar de col·locar les rajoles 

del terra de cuines i banys, s’aplicarà la vorada als junts evitant deixar passar temps i que 

aquests junts s’omplin de brutícia que obligaria a netejar minuciosament el terra amb la 

possibilitat que quedi alguna resta que provoqui que la vorada salti en un futur. 

Un cop borat el terra de cuines i banys es col·locarà el parquet, que serà tipus “clic”. Es 

col·locarà al llarg del pis (paral·lel a les mitgeres). Abans de col·locar les lames es posarà la 

manta d’escuma de 3 mm de gruix perquè el parquet assenti correctament sobre el suport. 

Es triarà una paret des d’on arrencarà tot el terra i s’aniran posant les lames segons les 

prescripcions del fabricant. Les lames es separaran de la paret en tot el perímetre de cada 

estança aproximadament entre 0,5 i 0,8 mm per permetre la normal dilatació de l’element. 

Un cop col·locat el parquet es muntarà el sòcol deixant l’última peça abans d’arribar al 

bastiment de les portes sense col·locar, que es col·locarà un cop s’hagin muntat les portes, 

ja que un cop col·locat el tapajunts de la porta es podrà ajustar el sòcol evitant que quedi 

curt o llarg si es col·loca abans d’estar muntat el tapajunts de la porta. 

 
- Acabat exterior 

Un cop enguixat i enrajolat l’interior s’aplicarà l’acabat de façana. Per aquesta tasca s’haurà 

de muntar una bastida a cada façana. L’acabat de la façana serà amb monocapa acabat 

raspat. Es marcarà un junt horitzontal a la part superior de cada balconera, de costat a 

costat de façana, que delimitarà el pany de paret que es farà continu. A la cantonada de les 

finestres i balconeres es col·locarà una cantonera metàl·lica en forma d’Y que un cop 

acabada l’aplicació de l’arrebossat només es veurà una tira d’aproximadament 1 mm de 
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gruix en tot el perímetre de les obertures; aquesta cantonera serà del mateix color que el 

monocapa o es pintarà d’aquest color. 

A cada zona on hi hagi algun canvi de material, per exemple a les caixes de persiana, 

cantells de forjat (a la zona existent), etc, es col·locarà una massa plàstica per evitar en la 

mesura que sigui possible les futures fissures. 

Els ampits de les finestres i balconeres no interrompran l’aïllament que estarà en contacte 

amb el tancament d’alumini. 

Es donaran els pendents als balcons i es col·locarà la impermeabilització abans de col·locar 

el paviment. La impermeabilització arribarà fins el premarc de les balconeres fent un doblec 

quan toca al premarc i tornant uns 2 o 3 cm enrere de manera que si mai arriba aigua en 

aquest punt, ens assegurem que no entri a l’interior dels habitatges.  

Les rajoles tant dels balcons com de les terrasses, es col·locaran amb un junt com a mínim 

de 3 mm de gruix. 

Les peces de remat dels balcons seran amb goteró, però tot i tenir el goteró es deixarà un 

espai entre la llosa del balcó i la peça ceràmica de manera que a part del tall que fa de 

goteró, la pròpia peça faci aquesta funció i l’aigua que pugui passar el goteró propi de la 

peça no arribi al cantell del balcó degut a la separació entre un i altre element. 

 
- Serralleria 

Es col·locaran les baranes tant dels balcons com de l’escala. Es collaran amb tacs mecànics 

amb una platina que anirà soldada a les potes de la barana. Aquesta platina serà d’acer 

inoxidable i anirà pintada com al resta de la barana; es farà inoxidable per evitar l’oxidació 

degut a que la part interior de la platina no es podrà pintar mai més un cop s’hagi col·locat. 

Es tindrà especial cura a l’hora de tallar l’acer, protegint la zona per evitar que les espurnes 

que produeixi la mola al tallar caiguin sobre cap element d’acabat: rajoles, alumini, vidres, 

parquet, etc. 

 
- Pintura 

Es pintaran les parets interiors amb pintura plàstica satinada amb dues o tres mans (segons 

la capacitat de cobrir de la pintura) previ l’allisat de les superfícies amb massilla. Es 

protegiran els mecanismes i endolls, que encara que no estiguin muntats els polsadors i 

envellidors finals, es taparan amb cinta de pintor per evitar un mal funcionament posterior 

per efecte de la pintura. 

Les baranes es pintaran amb dues mans de pintura antioxidant i dues mans d’esmalt. 

Un cop acabada la pintura es col·locaran els mecanismes i els sanitaris. 
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- Tancaments exteriors 

Un cop acabat l’enguixat interior i l’arrebossat exterior es col·locaran els tancaments 

exteriors. Un cop col·locats els bastiments i abans de col·locar els tapajunts i les fulles, 

s’injectarà escuma de poliuretà entre el bastiment i l’obra, segellant aquest espai i donant 

continuïtat a l’aïllament de les parets i evitant les possibles filtracions d’aigua per aquest 

espai. 

La porta d’entrada es col·locarà al final de l’obra per evitar cops i ratllades pel constant 

entrar i sortir de materials i elements de l’obra. 

 

- Fusteria 

Es col·locaran les portes interiors encolant els batents i els tapajunts al bastiment i ajustant 

les fulles al forat, deixant un espai de 3 mm en tot el perímetre entre la fulla i el batent.  

 
- Mobiliari 

Es col·locaran els mobles de les cuines després de prendre les mides un cop col·locat 

l’enrajolat. Quan estiguin col·locats els mobles baixos es prendran mides per tallar a taller el 

marbre. 

 
- Mecanismes i sanitaris 

Es col·locaran els mecanismes elèctrics i es muntarà el quadre de comandament i protecció.  

Es muntaran els sanitaris, mobles de bany i les aixetes dels aparells. Aquests elements, 

igual que la cuina (mobles i electrodomèstics) es col·locaran quan l’obra estigui “tancada”, és 

a dir amb les portes exteriors i balconeres col·locades. 

 
- Ascensor 

Es muntarà la maquinaria de l’ascensor deixant l’acabat de la cabina fins el final de l’obra 

per evitar que es danyi durant l’execució de l’obra. Durant l’obra no es podrà fer servir 

l’ascensor ni per pujar material, encara només hi hagi muntada la plataforma (sense parets 

ni sostre). Un cop acabada l’obra es farà la posta en marxa de l’ascensor que es deixarà 

definitivament funcionant quan s’hagi contractat i instal·lat la línia de telèfon exclusiva per 

l’ascensor pels casos d’emergència. 

 
- Repassos 

Un cop acabada l’obra es faran els repassos necessaris de pintura, enrajolat, instal·lacions, 

etc. 
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-Tràmits finals 

Un cop acabada l’obra es tramitarà el certificat final d’obra i les llicències administratives 

necessàries: modificació cadastral, llicència de primera ocupació i cèdules d’habitabilitat. 
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ANNEX 12 – ESTUDI GEOTÈCNIC
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ANNEX 13 – PROVES DE CÀRREGA DE LES PARETS EXISTENT S 
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LLISTAT DE PLÀNOLS 
 

ARQUITECTURA 
 

01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT E. 1/2500 E. 1/500 

02. ESTAT ACTUAL – PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA E. 1/100 

03. ESTAT ACTUAL – PLANTA SEGONA I PLANTA COBERTA E. 1/100 

04. ESTAT ACTUAL – SECCIÓ A-A’ E. 1/100 

05. ESTAT ACTUAL I REFORMAT – SUPERPOSICIÓ SECCIÓ A-A’ E. 1/100 

06. ESTAT ACTUAL – FAÇANES I SUPERPOSICIÓ DE FAÇANES DE L’ESTAT ACTUAL I 

REFORMAT E. 1/100 

07. ESTAT REFORMAT – PLANTA BAIXA I PLANTA TIPUS (P1ª-P3ª) E. 1/100 

08. ESTAT REFORMAT – PLANTA QUARTA I PLANTA SOTACOBERTA E. 1/100 

09. ESTAT REFORMAT – COBERTA I SECCIÓ A-A’ E. 1/100 

10. ESTAT REFORMAT – SECCIÓ B-B’ E. 1/100 

11. ESTAT REFORMAT – FAÇANES E. 1/100 

12. ESTAT REFORMAT – ELEMENTS CONSTRUCTIUS E. 1/100 

 

DETALLS 
 

D1. FUSTERIA INTERIOR E. 1/50 

D2. FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR E. 1/50 

D3. FUSTERIA EXTERIOR E. 1/50 

      DETALL AIREJADORS FINESTRES E. 1/5 

D4. SECCIÓ CONSTRUCTIVA E. 1/50 

      DETALL BARANES BALCONS E. 1/20 

D5. DETALLS BARANA ESCALA E. 1/50 E. 1/10 

 

ESTRUCTURA 
E1. PLANTA FONAMENTS I DETALLS E. 1/100 E. 1/50  E. 1/20 

E2. FORJAT 1 I 2 I DETALLS E. 1/100 E. 1/20 

E3. FORJATS 3, 4, 5 I 6 E. 1/100 

E4. DETALLS FORJATS 3, 4, 5 I 6 E. 1/20 

E5. ESCALA COMUNITÀRIA E. 1/50 

E6. ESCALA DÚPLEX I DETALLS ESCALES E. 1/50 E. 1/20 

 

 
 

 

 
INSTAL·LACIONS 
 
I1. ELECTRICITAT E. 1/100 

I2. ELECTRICITAT – ESQUEMES UNIFILARS S/E 

I3. ELECTRICITAT – POSTA A TERRA E.1/100 

I4. TELECOMUNICACIONS E. 1/100 

I5. TELECOMUNICACIONS – ESQUEMA S/E 

I6. FONTANERIA E. 1/100 

I7. FONTANERIA – ESQUEMES S/E 

I8. VENTILACIÓ – SISTEMA GENERAL S/E 

I9. VENTILACIÓ – SISTEMA COMPLEMENTARI S/E 

I10. SANEJAMENT 
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