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1. RESUM
El present treball planteja la reforma d’un edifici plurifamiliar que actualment està en fase de construcció
aturada de del 2008.
El projecte manté l’ús residencial de l’edifici però pretén adaptar els habitatges previstos en habitatges
independents per a gent gran amb alguns espais d’ús comú.
Els usuaris previstos per aquests habitatges són persones properes a l’edat de jubilació, jubilades o gent gran
que són totalment independents però que volen viure en una comunitat que comparteixen els mateixos valors,
envellir amb autonomia i en un futur no suposar una càrrega per a la família.
El programa inicial per a la reforma planteja molts reptes a tenir en compte i complir en el projecte, tant des
del punt de vista medi ambiental, d’eficiència energètica i d’eliminació de barreres arquitectòniques, alguns
d’ells factibles i altres inabordables. Es volia aconseguir un edifici amb la màxima autonomia energètica i la
mínima demanda.
Durant l’elaboració del treball s’han anat descartant algunes idees inicials arribant així, a un resultat més
realista.
Finalment tenim un edifici plurifamiliar amb una qualificació energètica global C (14,4 kgCO2/m2 any), una
demanda de calefacció de 32,17 kw/m2, una demanda de refrigeració de 13.78 kw/m2,

sense barreres

arquitectòniques, amb habitatges totalment practicables i amb previsió per a que, si és necessari en un futur,
es puguin instal·lar accessoris adaptats per a minusvàlues amb la mínima intervenció.
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3. PREFACI

3.1. Motivació del projecte
Habitualment, quan pensem en edificis plurifamiliars d’ús residencial privat, pensem en habitatges per a la
població en general, famílies, etc. o, com a quelcom més especial, en habitatges per a joves.
Jo he volgut fer una mirada a la gent gran i les seves necessitats.
Vivim en una societat on la població cada cop és més longeva i algunes persones deixen la vida laboral entre
els 60 i els 67 anys. Això fa que hi hagi persones que viuen jubilades 20 o 30 anys. Aquesta és una nova etapa
vital per a ells en la que encara són autònoms i actius. Tot i així, s’ha de plantejar un futur en el que sigui
necessari algun tipus d’ajut funcional o personal.
La il·lustració 1 indica la previsió de l’evolució de la piràmide de població en els anys 2011, 2030 i 2049. En
ella es pot comprovar com la part superior de la figura, el grup de la població de més de 60 anys, tendeix a
augmentar.
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Tipolog
gies d’equip
paments:
Per a d
donar aques
st servei ex
xisteixen dife
erents tipolo
ogies d’equipaments i sserveis d’atenció a les persones
segons el grau de dependència
d
a assistencial:

es de dia:
- Centre

n serveis d’acolliment diü
ürn i d’assisttència a l’acttivitat diària per a perso
ones grans
ofereixen
nen assistèn
eu entorn
amb dep
pendència. Destinats
D
a p
persones que també ten
ncia en el se

familiar. (font: Patron
nat Municipa
al Habitatge)
)
ències:
- Residè

er de dos tipus: assist ides o per a vàlids (lla
ar residència). Ofereixe
en serveis
poden se
nció en el
d’acollime
ent tempora
al o permane
ent. Destina
at a persone
es que també tenen aten

seu entorrn familiar. (font:Patrona
(
at Municipall Habitatge)
ats: establim
ments que es compose
en d’habitatges amb esspais d’ús comú
c
com m
menjador,
- Habittatges tutela
atenció ssanitària, rehabilitació.... Destinat a persones a
autònomes les circumsttàncies de
abitual de
les quals no els perm
meten roman
ndre en la mateixa llar. C
Constitueix el
e domicili ha

les perso
ones usuàries
s. (font:Patrronat Municip
pal Habitatge
e)
- Comp
plexos reside
encials: com
munitats diss
senyades pe r a gent gra
an completa ment activa i vàlida am
mb serveis
d’oci i do
omèstics. En règim de ve
enda o lloguer, incloent com a despeses de com
munitat els
mèstics sota demanda. (font:IESE
N
serveis d ’oci i els dom
(
Navarra)
ue tenen serrveis per a gent gran p
o tenen que
dicionats: ha
abitatges qu
però que no
e estar en
- Habittatges acond
s exclusivam
ncorporen
complexo
os destinats
ment a ells. A diferènccia dels hab. tutelats in
e es paga no
només se
erveis domèstics i puntu
ualment algun servei asssistencial que
omés sota
E Navarra)
demanda
a. (font:IESE

El conj unt que inclou els habiitatges tutelats, comple
exos residencials i habittatges per a gent gran (de 15 o
enta el 3% de les place
es respecte als Centres Residencials. Tot i aixíí, aquesta
menys places), només represe
bient familia r similar a una llar amb privacitat
enent cada ccop més ja que permet v
viure en amb
tipologiia es va este
nya, País Bassc, Castilla La
endència. Aq
questa oferta
a es especialment elevad
da a Catalun
L Mancha i Galícia.
i indepe
0.416. (fontt: Informe
A 31 de
e desembre de 2011, l’’oferta de places en Ha
abitatges perr a gent gra
an era de 10
de
Socciales e Igua
aldad)
2012. L
Las personas
s mayores en
n Espanya. Ministerio
M
e Sanidad i Servicios
S

Imattge 1: població
ó segons sexe
e i edat. Anys 2011, 2030, 2049
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Cessió d’ús:
Es una manera d’ac
ccés a l’habiitatge alternativa a la prropietat i el lloguer conv
vencionals i que
q
està reccollida a la
Llei 27//1999, de 16
6 de juliol, d e Cooperativ
ves.
L’habita
atge és pro
opietat d’una
a cooperativ
va que cede
eix l’ús perr temps ind
definit a la persona. Éss un dret
heretab
ble i transmissible. Si u
un cooperativ
vista mor, e
els hereus poden
p
exerciir el dret d’ús (si comp
pleixen els
requeri ments dels estatuts) o rebre els diners
d
aporttats actualittzats segonss els criteris
s convingutss. Si algú
abando
ona la cooperativa també
é rep els diners aportatss.

Cohoussing en fun
ncionamentt a Espanya
a

Imatge 2: places
p
en habitatges per a gent
g
gran perr Comunitats Autònomes
A
a 31 de desemb
bre de 2011

3.2. Que és el Cohousin
C
g? (Coha
abitatge)

-

Cooperativa
a TRABENSO
OL. Torremocha de Jaram
ma (Madrid)

-

Sociedad Cooperativa P
Profuturo. Va
alladolid

-

Los Milagro
os Sociedad C
Cooperativa Andaluza. M
Màlaga

-

Conjunto re
esidencial pa
ara personas
s mayores Co
onvivir. Horc
cajo de Santtiago (Cuenc
ca)

-

La Muralleta. Santa Oliv
va (Baix Pen
nedès,Tarrag
gona)

Cohoussing en des
senvolupam
ment
-

Comunitat valenciana

Aquest c
concepte va néixer als països nòrd
dics a la dèc
cada dels 60
0 i s’ha des
senvolupat als
a EEUU, on
n és una

-

San Miguel de Meruelo (Cantabria)

pràctica molt estesa
a, i a molts p
països europ
peus. Hi ha múltiples
m
exemples tant intergenera
acionals com
m de gent

-

Vizcaya

gran (Se
enior Cohous
sing) a tot E
Europa. Actu
ualment, enttre Dinamarca i Holanda
a hi ha quas
si 500 comu nitats de

-

Antequera (Malaga)

gent gra
an. Hi ha múltiples
m
exemples tantt intergenerracionals com
m de gent gran (Senio
or Cohousin
ng) a tot

-

Aletxa (Álava)

Europa.

-

Valle de Me
ena (Burgos))

-

Lliria (Valen
ncia)

-

Merindades
s (Burgos)

Es un m
model de coo
operativa de cessió d’us autogestion
nada formad
da per un co
onjunt de pe
ersones l’objjectiu del
qual es envellir bé, amb autono
omia i dignitat, i que entenen que el millor en
ntorn es una
a bona comu
unitat de
veïns ap
portant recolz
zament muttu i donant-s
se seguretat.
No té un
na estructurra piramidal,, la gestió és
é total per part dels residents, és un model se
ense ànim d
de lucre i
sobretott, la economia de cada u
usuari és priv
vada, no és una comuna
a.
Es un tip
pus de comu
unitat cohesiionada en l’e
estil de vida i que comparteix els mateixos
m
valo
ors. Està pla ntejada i
gestiona
ada pels seus residents, cosa que permet
p
definir el projectte segons les seves necessitats esp ecífiques
reals.
El Cohou
using consisteix en disse
enyar un ed
difici a mida dels residen
nts per a qu
ue sigui eficie
ent, sosteni ble i que
estigui o
optimitzat a l’ús real qu
ue se li dona
arà. Enfoca el disseny amb
a
la perspectiva de l’estalvi enerrgètic, el
disseny bioclimàtic i amb criteris
s de sostenib
bilitat.
Està form
mat per habitatges priva
ats i una dottació importa
ant de serveis comuns.
Conservar la pròpia
a independè
ència i no ser
s
una càrrrega pels fa
amiliars és un al·licientt important a l’hora
d’escollirr aquesta op
pció. Evita s
situacions de
e soledat al conviure en
n un entorn afí. La participació direccta en la
presa de decisions que afecte
en al funcio
onament de la comunitat fa que neixin llaço
os de conv ivència i
ció.
cooperac
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3.3. Siituació ac
ctual de la comarc
ca de La Noguera
N
La coma
arca de La No
oguera (Lleida) és la més gran de Catalunya
C
pe
erò una de les que tene
en menys de
ensitat de
població (21.9 hab.//km2), que e
està distribuïda bàsicament entre la zona de Ballaguer i Pontts.

Im
matge 3:coma
arca La Nogue
era
Font: IInstitut d’esta
adística de Cattalunya (http:://www.idesca
at.cat/)

És una c
comarca mo
olt rural on molta pobla
ació de municipis petits viu en case
es grans i apartades
a
de
e centres
assistenc
cials. Això genera una dependència absoluta del cotxe per a desplaçar-s
se.

a Noguera
Imatge 4: ofertes ressidencials a La

Aquests habitatges acostumen a ser antics i inadequatts als requerriments actu
uals de confo
ort pels seuss serveis
insuficients (ascenso
or, instal·lac
cions obsolettes, accessib
bilitat) o perr les seves dimensions
d
grans per u na baixa
ocupació
ó (1 o 2 pers
sones).
Pensant en la gent gran les ofe
ertes residen
ncials de la comarca i co
oncretamentt de Balague
er són les s egüents:
(veure im
matges 4 i 5)
5

Imatge 5: ofertes rresidencials a Balaguer
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4 INTRODUCCIÓ
Un cop plantejat l’enfoc del tema i estudiats els indicatius i necessitats de la zona, explicats en el Prefaci, s’ha
començat a treballar en el projecte.
El procés i acotació del treball ha estat progressiu partint dels aspectes més generals fins arribar als de més
detall, i implementat el treball amb aspectes medi ambientals durant aquest camí.
El procés comença amb una doble recerca d’informació. Per una banda, la documentació tècnica de l’edifici,
projecte d’execució, data d’aturada de l’obra, estat de la llicència, etc.
Per una altra banda, també es busca informació de les diferents tipologies residencials existents.
Amb aquesta informació s’estudia el projecte previst per l’edifici i s’analitza la viabilitat d’incorporar la nova
proposta en el projecte existent però el fet de que està redactat en el 2006 (anterior a l’entrada en vigor del
CTE) fa que no sigui possible.
Amb tot això es plantegen els ítems que es tindran en compte com a punt de partida del treball i que
s’enumeren en el capítol 7 d’aquesta memòria.
Durant el desenvolupament d’aquest treball, algunes de les idees inicials han anat agafant força com
l’accessibilitat, i altres s’han descartat degut, sobretot, a les limitacions d’entorn com les dimensions de l’edifici
i el fet de que l’estructura estigués prèviament executada.
Tot i així, s’han estudiat les millors opcions pels següents temes:
· Ús i distribució
· Instal·lacions
· Envolvent i aïllaments

11
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5. PRO
OJECTE ORIGINA
O
AL I EST
TAT ACTU
UAL

L’edifici objecte d’aq
quest treball es troba situ
uat al C/ Alm
matà, 30 del municipi de
e Balaguer, a la comarca
a de La
Noguera
a (Lleida)

Im
matge 6: Emp
plaçament ediffici

Imatge 7: ssituació edifici
(extraccte del plànol del
d Quadrant nucli 1 de les NNSS de Plan
nejament)
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riginal de l’edifici
5.1 Projecte or

El projec
cte d’execució d’aquest e
edifici està datat
d
de març de 2006, anterior a l’’entrada en vigor
v
del Co di Tècnic
de l’Edifiicació i, per tant redacta
at i justificat en la memò
òria en base a la normattiva actual d’’aquell mom
ment:
-

N
NRE-AT 87 (norma
(
regla
amentaria so
obre aïllamen
nt tèrmic en els edificis)

-

N
NBE-CA-88 (condicions
(
a
acústiques en
e els edificis
s)

-

R
RD 842/2002 BT-10 (Ins
stal·lació de baixa tensió
ó)

-

D 172/1999 (Instal·lació
ó de telecom
municacions d’àmbit
d
auto
onòmic)

-

R
RD 401/2003 (Instal·lació de telecom
municacions
s d’àmbit esttatal)

-

D
Decret 135/9
95, Llei 20/1
1991 (Codi D’accessibilit
D
tat de Catalu
unya)

-

D
Decret NBE-CPI-96 (condicions de protecció
p
con
ntra incendis
s en els edific
cis)

-

D
Decret 241/1994 (condic
cionants urb
banístics i de
e protecció co
ontra incend
dis)

-

D
Decret 201/1994 (regula
ador d’enderrrocs i altres
s residus de la construcció)

-

N
NCSE/02 (no
orma de con
nstrucció sism
moresistent))

-

D
Decret 259/2
2003 (condic
cions d’habittabilitat)

-

D
Decret 375/8
88 (control d
de qualitat)

El projec
cte defineix l’edifici plurrifamiliar de planta baixa
a i tres plan
ntes pis (8 habitatges)
h
i planta sota
a coberta
(trasters
s i terrasses)), destinat a habitatges de lloguer.
L’edifici està ubicat al C/ Almatà , 31 de Balaguer (L
Lleida) i segueix l’aliena
ació del vial.. Està situatt en una
parcel·la
a rectangular de 6,30 m de façana
a i 23,30 m de fons, dels
d
quals només
n
estan
n edificats 1
18 m de
fondària.
La plantta baixa i les tres plante
es pis estan
n distribuïdes
s en dos ha
abitatges perr planta, un a façana p
principal i
l’altre a façana postterior. A la z
zona centrall i alineat a la mitgera de la dreta es troba l’escala, l’asce
ensor i el
replà d’a
accés als hab
bitatges.
Cada un
n dels habita
atges disposa
a d’un espai conjunt de
e sala-menja
ador-cuina, un
u dormitorii doble, un d
dormitori
individua
al i un bany..
La plantta sota cob
berta està d
destinada a trasters, in
nstal·lacions comunitàries i dues terrasses,
t
ccada una
orientada a cada faç
çana.
(veure p
plànol en Doc
cumentació Gràfica)

Imattge 8: plànolss del projecte original
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5.2 Es
stat actua
al de l’edifici
Actualment, l’edifici es troba en fase de construcció aturrada des dell 2008.
Les partides d’obra que ja estan
n executades són l’estru
uctura, la fullla de cara vista
v
de les parets
p
de ta
ancament
de les do
os façanes i els envans d
divisoris inte
eriors.
S’ha de fer menció que en alg
gun momentt de l’obra, el disseny de les façan
nes ha sofert petites va
ariacions
respecte
e el projecte original, sob
bretot en la façana princ
cipal.
Per una altra banda
a, es detecta
a una gran presència de
e coloms qu
ue nidifiquen
n i es mouen per l’interrior de la
construc
cció però, de
e moment, no s’identifiiquen danys
s causats pe
er aquests animals,
a
nom
més exceptu
uant una
considerrable quantittat d’excrem
ments repartida en els forrjats.
(veure p
plànol en Doc
cumentació Gràfica)

Imatge 9: fa
al
façana principa

Imatge 10: ffaçana posteriior
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Sistema
a estructura
al
La fonam
mentació de l’edifici és de sabates su
uperficials i riostres
r
de fo
ormigó arma
at.
El sostre
e sanitari de
d planta ba
aixa està fo
ormat per bigues
b
prefabricades au
utoresistents
s de formigó
ó armat,
revoltons de formigó
ó i capa de c
compressió superior.
s
El sistem
ma estructurral de l’edific
ci està consttituït per pila
ars i jàsseres de formigó
ó armat i so
ostres unidire
eccionals
amb biguetes “in situ” armades,, revoltons de
d formigó i capa de com
mpressió sup
perior.
L’escala de quatre trrams en plan
nta baixa i trres trams en
n la resta de plantes és de
d formigó armat.
a
La coberrta es a dos aigües amb
b una part de
e coberta plana en la zo
ona del carener i constittuïda amb ell sistema
unidirecc
cional de les
s plantes tipu
us. Actualme
ent es troba sense aïllam
ment ni reves
stiment.
(veure p
plànol d’estru
uctura en Do
ocumentació
ó Gràfica)

Després de realitzarr una inspecc
ció visual de
e l’estructura
a, es pot con
nstatar que no s’aprecie
en patologiess visibles
per defo
ormacions, assentamen
nts o per acció atmosffèrica. Tamp
poc s’apreciien armadures exposad
des a la

Im
matge 12: sosstre unidirecciional

intempèrie ni símpto
omes de corrrosió interna
a.

scensor
Imattge 13: escala
a i forat per as

Imatge 11: fonamen
ntació i sostre sanitari

Imatge 1
14: coberta
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Tancam
ments i divis
sòries
Les pare
ets de tancam
ment de les dos façanes
s estan consttruïdes amb maó cara vista
v
de form
mat mètric (2
24 x 11 x
5 cm) i no tenen co
ol·locat cap tipus d’aïlla
ament ni env
và interior. La façana principal
p
està
à dissenyada
a en dos
colors, u
un sòcol en planta baix
xa d’uns 2 m d’altura de
d color vermellós i la resta en color blanc. L
La façana
posterior és monoco
olor amb el m
mateix maó vermellós
v
de
e la façana de
d carrer.
En totes
s les oberturres de les fa
açanes, exce
epte en els de la planta
a sotacobertta, hi ha col·locats els p
premarcs
d’acer pe
er a rebre la
a fusteria.
El pati posterior està
à delimitat a
amb maó perrforat de 27 x 13 x 9 cm
m sense revestir.
Les mitg
geres estan construïdes
s amb maó perforat de
e 27 x 13 x 9 cm. La de la dreta
a està tocan
nt a una
edificació
ó existent i la
l de l’esque
erra està a la
a intempèrie
e sense cap protecció
p
ni aïllament.
Els enva
ans estan construïts am
mb superma
aó ceràmic de doble fo
orat de 50 x 20 x 7 cm
m. En les d
divisòries
per a les
interiors
s, també estan col·locats
s els premarrcs de fusta en els pass
sos de porta
a i les carcas
sses d’acer p
portes co
orredisses.
Excepte en la planta
a sotacoberta, en la restta de plantes
s s’han realiitzat algunes
s rases i col··locat algune
es caixes

Imatg
ge 16: prema
arcs d'acer en façanes

per al pa
as d’instal·lació elèctrica.

Imatge 17:: pati posterior

Imatge
e 15: estat de l'instal·lació elèctrica
e

Imatge
18: diivisòries interiiors
I

16
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5.3 Ju
ustificació
ó de la prroposta

Actualm
ment, l’edific
ci es troba e
en fase de construcció
c
a
aturada des del 2008. T
Tot i que la llicència po dria estar
caducad
da, segons la Llei 14/2
2015 de 21 de juliol, d
de l’impost sobre habittatges buits,, i de modifficació de
normess tributàries i de la Llei 3/2012, en la seva disp
posició modifficativa cinq uena, s’amp
plia la pròrro
oga de les
llicèncie
es d’obres pa
aralitzades, fins al 31 de
e desembre de 2016.
Per tan t, es podria finalitzar l’o
obra d’aquestt edifici sensse modificar el projecte o
original.
Tot i aiixí, aquest treball
t
plante
eja el cas en que no ess pogués prorrogar la lllicència i s’h
hagués d’ada
aptar a la
normattiva actual (CTE, Decre
et 141/2012
2 sobre con
ndicions mín
nimes d’hab
bitabilitat, Decret 21/20
006 sobre
criteris d’Ecoeficien
ncia) molt mé
és exigent que l’anteriorr.

Im
matge 19: plàn
nols estat actu
ual

Reforma i adaptació d’un edifici plurifamiliar en edifici d’habitatges amb serveis per a gent gran / Marta Solé Viola

18

6. AVALUACIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT

7. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

La dificultat d’intervenir en aquest edifici radica en la consideració del propi edifici.

Partim de la base que la distribució plantejada en el projecte original no compleix l’actual normativa i, per tal

Segons una consulta realitzada al Col·legi d’Arquitectes Tècnics al març de 2016, tot i que l’edifici no disposa

de poder aplicar-la correctament s’ha de fer una nova distribució dels habitatges i de la planta baixa.

d’un Certificat Final d’Obra, el fet que tingui l’estructura i les parets de tancament acabades fa que el tipus

A més, el fet de destinar l’edifici al Cohabitage per a gent gran, planteja una sèrie de condicionants que fa

d’intervenció es pugui considerar com a Rehabilitació.

necessària la redistribució interior de tot l’edifici per a dotar-lo d’alguns espais amb usos diferents dels
previstos en el seu origen.

6.1 Respecte al Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat
7.1 Plantejament inicial
Per a fer l’avaluació de l’edifici respecte el Decret 141/2012 s’han tingut en compte les condicions mínimes dels
habitatges de nova construcció ja que encara no existeixen els habitatges com a tals sobre el que basar

El plantejament inicial d’aquesta proposta de reforma integral es molt ambiciós, es vol complir el màxim de

l’anàlisi.

punts de referència que marca el Decret d’Ecoeficiencia entre altres:

Durant la revisió d’aquest Decret es detecten, en el projecte, diversos aspectes que no compleixen els
requeriments mínims, tant a nivell d’accessibilitat, superfície mínima d’il·luminació en algunes estances i

- Aïllament tèrmic amb coeficient mitjà de transmitància tèrmica : Km < 0.70 W/m2K

superfície útil mínima d’un dels dormitoris.

- Obertures de façana amb coeficient mitjà de transmitància tèrmica : Km < 3.30 W/m2K

(els defectes estan indicats en vermell en el plànol)

- Obertures orientades a sud-est amb factor solar de la part vidriada: S < 35%

(veure plànol d’estructura en Documentació Gràfica)

- Elements horitzontals de separació amb nivell d’impacte Ln <74 dBA
- Coberta enjardinada

6.2 Respecte al Codi Tècnic de l’Edificació

- Sistema de reaprofitament d’aigües pluvials a l’edifici
- Sistema de reaprofitament d’aigües grises a l’edifici
- Reutilitzar residus generats de l’enderroc previ de parts de l’edifici

Respecte al CTE també es poden notar algunes mancances fàcilment detectables sense fer una revisió en

- Utilitzar energia renovable per obtenir la climatització, refrigeració i ACS

profunditat del CTE com ara la falta de l’espai de reserva de residus de l’edifici.
Altres aspecte contemplats en el CTE com salubritat (DB HS) i eficiència energètica (DB HE) no es poden

Altres paràmetres a tenir en compte en la redacció del treball:

comprovar degut a que l’edifici es troba inacabat.

- Edifici sense barreres arquitectòniques
- Habitatges accessibles

Tot i així s’ha de tenir en compte que l’actual normativa es més exigent que la vigent en el moment de

- Il·luminació natural mitjançant conductes solars

redacció del projecte executiu de l’edifici i, segurament, un cop acabat no s’ajusti a tots els requeriments

- Demanda d’energia propera a l’estàndard “Passivhaus”

mínims de la norma.

- Coberta o mitgera enjardinada
- Construcció en sec
- Terra radiant en sec

19
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8. DES
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La plan
nta baixa està dividida en
n dos nivells
s. El vestíbull està situat al nivell del carrer i la resta de la p lanta està
ubicada
a sobre un sostre sanitarri elevat 120
0 cm respectte el nivell in
nferior.
En aqu est vestíbul hi ha l’arm
mari de la ins
stal·lació elè
èctrica i en front
f
d’ell, u
un registre d’accés
d
sota
a el sostre

8.1 De
escripció. Program
ma funcional.

sanitarii per a facilittar el mante niment de le
es instal·lacio
ons de sanejjament.
Aquestss dos nivells estan com
municats mitjançant un ascensor i un tram d
d’escales am
mb 6 graonss, ambdós

La consttrucció d’aquest edifici es regula sota
s
les Normes Subsid
diàries del Planejamentt de Balagu
uer, zona
e màxim
d’ordena
ació opcional, clau 2. Els paràmetre
es relatius a l’Altura Reg
guladora Mà
àxima (ARM)) i el nombre
de planttes venen de
eterminats p
per l’amplada
a del carrer,, que en aqu
uest cas són
n 10 m. Això
ò fa que l’AR
RM es fixi
en 13 m i el nombre de plante
es equivalen
nt en 4 sobre rasant. Per
P
sobre de
e l’ARM nom
més hi pot h
haver els
coronam
ments, caixes
s d’escala, ca
abines d’asc
censors, sale
es de màquin
nes, dipòsits i instal·lacio
ons.
Per tant,, s’entén que
e la planta s
sota coberta no es pot de
estinar a zon
na habitable de l’edifici.

condue
eixen a l’espa
ai central de
e la planta on
n està situad
da l’escala que comunica
a totes les plantes de l’e
edifici, i un
distribu
entat a la
uïdor que dó
óna accés a les sales d’ús comú. Orrientat al ca
arrer es trob
ba un petit gimnàs
g
i orie
façana posterior un
na sala poliva
alent amb una gran balcconera amb sortida al pa
ati.
Sota d’’aquest pati es on s’ub
bica el dipòsit de recicllatge d’aigües grises a profitant l’espai lliure d
del sostre
sanitarii.
Situats entre aques
stes dos sale
es, que es la
a zona més ffosca de la planta,
p
es trroben un ban
ny i l’espai d
de reserva
de resid
dus.

A nivell global, la distribució ge
eneral de l’e
edifici és mo
olt clara, la planta baixa
a i la planta
a de sota co
oberta es
destinen
n a espais d’ú
ús comú i les tres plante
es tipus a ha
abitatges.

e Planta Baixa
ol en Documen
Imatge 21: Distribució de
a (veure plàno
ntació Gràfica)

e orientat a la façana
La plan
nta tipus es divideix en dos habitatges, un orie
entat al carrer (habitatg
ge B) i l’altre
posterio
or (habitatge
e A).
pai que articcula tot el
Quan ss’accedeix a l’habitatge A s’arriba a l’espai d’esttar – menjador – cuina que és l’esp
e la sala d’esstar com des del dormittori es pot
pis i de
es del qual es
e pot entrarr al bany o al
a dormitori. Tant des de
sortir a una terrass
sa on està in stal·lada la rentadora.
eix a l’espaii d’estar – menjador – cuina, al
L’accés a l’habitatg
ge B es fa per un petit rebedor q
que distribue
és del qual s’arriba al bany.
A dife
dormito
ori i a un es
spai interme
edi on s’ubica la rentad
dora a travé
b
erència de
l’habita
atge A, aquest no te terrrassa però diisposa d’una
a tribuna amb vistes al ccarrer.

I
Imatge
20: es
squema d'usos
s

La propo
osta del treb
ball planteja aconseguir un edifici to
otalment acc
cessible degu
ut a l’ús al qual
q
es dest ina i que
tingui la màxima efic
ciència energètica possib
ble.
nseguir-ho, en l’apartat 7 d’aquesta
a memòria s’explica
s
el plantejamen
p
nt inicial com a punt de
e partida
Per acon
per a de
esenvolupar la proposta.
A la planta baixa es
e manté l’accés a la zo
ona on esta
ava previst però
p
es gua
anya en amplada per a millorar
l’accessibilitat igual que al ves
stíbul interio
or. En la zona exterior de l’entrada es troben
n els armariis de les
instal·lac
cions de tele
ecomunicacio
ons i de fonttaneria.

e Planta Tipuss (veure plàno
ol en Documen
Imatge 22: Distribució de
ntació Gràfica)
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Al replà
à de la plan
nta de sota coberta trob
bem l’ascensor, l’escala
a i, pujant tres
t
graons l’armari sup
perior de

8.2 M
Marc norm
matiu

telecomu
unicacions. Des
D d’aquestt replà s’acc
cedeix a una gran sala destinada a trasters, des de la qual ss’arriba a
un espaii obert i cobe
ert per esten
ndre la roba i que perme
et sortir a la terrassa orientada a la façana postterior. En
aquesta terrassa es on s’ubiquen les màquin
nes exteriors
s de l’aerotè
èrmia.
La sala d
de trasters te
t sortida a través d’una gran oberrtura a la terrassa orien
ntada al carrrer on es tro
oben una
sèrie de taules cultiu
u d’ús dels re
esidents.

Amb aq
questa propo
osta de reforrma es donarà complime
ent a:
· Decre
et 141/2012 sobre condiccions mínimes d’habitab
bilitat
· Codi T
Tècnic de l’Edificació (CT
TE)
· Llei 13
3/2014 d’acc
cessibilitat
· Decre
et 135/1995. Codi d’acce
essibilitat de Catalunya
· Decre
et d’Ecoeficiè
ència
· Reglam
ment d’Insta
al·lacions tèrrmiques de l’edifici (RITE
E)
· Reglam
ment electro
otècnic de Ba
aixa Tensió (REBT)

structura
a
8.3 Es
Imatge 23: e
exemple de tau
ules de cultiu (veure plànoll en Documen
ntació Gràfica))

Comprrovació de l’estructura
l
a
S’ha re
ealitzat la co
omprovació d
del sostre sa
anitari amb ú
ús de gimnàs, el sostre d
de PB, la jàs
ssera d’un pò
òrtic de la
planta p
primera i d’u
un pilar per a comprovar que l’estru
uctura s’adapta a l’ús prrevist, tot i que
q
l’ús resid
dencial no
ha varia
at respecte el
e projecte o
original.
e les armadu
Els càlcculs s’han ba
asat en les d
dades del prrojecte origin
nal i amb el resultat es dedueix que
ures de la
jàssera i del pilar suporten les càrregues previstes.
(veure càlculs en l’A
’Annex A)

Modificcació de l’estructura
Imattge 24: Distrib
bució de Plantta de sota cob
berta (veure plànol
p
en Docu
umentació Grà
àfica)

ari, en el qu
onar més am
La mod
dificació més
s important de l’estructtura és al ssostre sanita
ue, per a do
mplitud al
vestíbu l de l’edifici, s’ha d’ende
errocar una part.
p
El proce
ediment serà
à el següentt:
er del sostre
· Estint olar el quadrant més prò
òxim al carre
e sanitari.
· Enderrrocar la zona prevista, i nclòs el murr de càrrega .
a del nou mu
a.
· Realitzzar l’excavació per a reb
bre la sabata
ur de càrrega
· Repica
at de part de
e la sabata e
existent.
çant les barrres principals
s de la sabatta existent.
· Col·loccar les esperes en forma
a de U abraç
· Col·lo
ocar l’armat de la nova sabata unint-la a les esperes, aplicar un pon
nt d’unió a les sabates laterals i
formigo
onar.
per a re
· Un co
op endurit el formigó de
e la sabata. Construir e
el nou mur de
d càrrega d
deixant un pas
p
egistrar el
sostre ssanitari.
· Ancorrar unes espe
eres amb taccs químics als
a laterals d el cèrcol perrimetral exisstent.
aterals del cè
a nova arma
adura a les e
esperes i aplicar un pontt d’unió als la
· Unir la
èrcol antic.
metral.
· Comp
pletar el sostre sanitari a mb els revoltons que fa lten i formigonar el nou cèrcol perim

Imatg
tge 25: Quadrres de superfíc
cies útils i con
nstruïdes de l'e
edifici
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Imatge
e 26: Detall de
d reforç de cè
èrcol perimetrral del sostre sanitari
s

Imatge 28: esquema
e
de co
ol·locació de fibres
f
de carbo
oni per a reforçar la jàssera
a de coberta en cas necessa
ari

Im
matge 27: Detall de execuc
ció de nova sa
abata per a mur

Per a realitzar aquesta modifica
ació també s’ha
s
realitzatt el càlcul de
el dintell del sostre sanittari que sup
portarà la
paret div
visòria entre
e el gimnàs i el vestíbul. També s’ha calculat l’arrmadura de la
l nova saba
ata.
(veure c
càlculs en l’Annex A)

Passos d
d’instal·lacion
ns en estruc
ctura
Actualment ja existe
eixen alguns passos per instal·lacion
ns previstos en
e l’estructu
ura.
Per la no
ova proposta
a, alguns d’e
ells s’aprofita
aran, altres es
e massissarran per anul·lar-los i altrres s’obriran
n nous.
S’ha pre
evist que els nous pass
sos que s’han d’obrir es
e facin afec
ctant únicam
ment els rev
voltons delss forjats,
excepte un que és per
p a donar v
ècnic de de la xarxa d’aigües, que s’ha de real itzar una
ventilació al conducte tè
perforac
ció en la cobe
erta que afecta a una jàssera.
Aquesta perforació es
e realitzarà en la vertic
cal del condu
ucte tècnic però de dime
ensions més reduïdes qu
ue aquest
per a inttentar no toc
car cap arma
adura princip
pal de la jàss
sera.
Si es donés el cas de que s’afec
cta a alguna barra, es prrocedirà a co
ol·locar unes
s tires de fibra de carbon
ni a cada
banda de
e la perforac
ció per a refo
orçar l’estructura de la jàssera.
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stribució,, comparttimentació i acaba
ats
8.4 Dis
Se
ecció SUA 1
Enderroc
cs
Per acon
nseguir la nova
n
distribu
ució d’aques
sta proposta
a de reform
ma s’han d’e
enderrocar els
e envans ceràmics
interiors
s i part de la
a paret de ta
ancament de
e la façana posterior pe
er a que la terrassa
t
sigu
ui accessible
e. També
s’han d’a
ampliar algunes oberture
es de la faça
ana principall per a guany
yar superfíciie d’il·lumina
ació.
(veure p
plànol d’ende
errocs en Do
ocumentació Gràfica)
Part dels
s residus gen
nerats en els
s enderrocs es trituraran
n en diferentts gruixos i es
e reutilitzarran com a xa
amota de
e la planta superior.
colors en
n la terrassa
a posterior de
s
La resta de residus es
e transporta
arà a una planta de gesttió de residu
us.
Obra nov
va

Elss paviments utilitzats en
n el vestíbul i les zones d’ús comú són
s
de classse 2 (15 < Rd
R ≤ 35) refferent a la
ressistència al lliscament.
La barana de l’escala de barrots verticals te una
a altura de 90 cm ja q
que el forat central és d
de 40 cm
d’a
amplada, i les proteccio
ons de la façana princip
pal són de vidre
v
amb u
una altura de 110 cm i les de la
faççana posterio
or de barrot s verticals amb la mateiixa alçada.
Se
ecció SUA 2
Elss vidres en
n zones am
mb risc d’im
mpacte (veu
ure figura 1.2)
1
i sensse barrera de protecci ó segons
esp
pecificacions
s de l’aparta
at 3.2 del DB
B SUA 1, tin
ndran una cla
assificació X
X(Y)Z de prestacions seg
gons taula
1.1
1 de l’aparttat 1.3 del DB SUA 1. Queden ex
xclosos els d’aquesta
d
co
ondició els vidres
v
que tinguin la
dim
mensió majo
or inferior a 3
30 cm.

Les nove
es divisòries
s interiors es
s realitzaran amb plaque
es de cartró--guix. Aques
st sistema de construcciió en sec
aporta rreducció en el temps d’execució, elimina l’ap
portació d’h
humitat a l’obra, redue
eix gruixos i facilita
l’aïllament al soroll aeri.
a
(veure p
plànol d’obra
a nova en Do
ocumentació Gràfica)
Habitabilitat
A nivell d’habitabilittat, la nova proposta co
ompleix tots els paràme
etres de l’An
nnex 1 del Decret
D
141/2
2012 pel
qual es rregulen les condicions
c
m
mínimes d’Ha
abitabilitat de
els habitatge
es de nova construcció.
c
(veure p
plànol d’habitabilitat en D
Documentac
ció Gràfica)
Accessib
bilitat
Degut als condicion
nants de lim
mitació d’espa
ai per ubica
ar l’ascensorr, es plantejja un itinera
ari practicab
ble per a
l’edifici:

Imatge 29:
2 Figura 1.2
2 de l'apartat 1.3
1 del DB SU
UA 1

· En els canvis de se
entit l’amplad
da de pas pe
ermet la insc
cripció d’un cercle
c
de 1.2
20 m.
· Portes:: amplada mín.
m
de 80 cm
m i alçada de
e 200 cm

caments de dutxes i banyeres
esstaran consttituïdes per elements
Less parts vidrriades de p
portes i tanc
b

· A les dues bandes d’una porta sense ser escombrat pe
er l’obertura,, s’ha d’inscrriure un cerc
cle de Ø 1.20
0 m.

ns prescripciions de la
lam
minats o trempats capaçços de resistir sense ru ptura un impacte de niv
vell 3, segon

· La cabiina de l’asce
ensor ha de ttenir unes diimensions mínimes
m
de 1.20
1
x 0.90 m.
m i amb porrtes automàttiques.

no rma UNE EN
N 12600:200
03.

· Davantt de la porta de l’ascenso
or s’hi ha d’iinscriure un cercle de Ø 1.20 m.
Se
ecció SUA 2
Els habittatges també
é es plantegen com a ha
abitatges pra
acticables.

ent per porttes corrediss
ses d’accion
nual, totes lles portes
Pe r tal de lim
mitar el risc d’atrapame
nament man

L’apartatt 1 de l’Ann
nex 1 del Decret 141/2
2012, defineix l’habitatge practicable com a l’h
habitatge qu
ue, sense

n per l’interio
ans.
corrredisses que es col·loca
aran lliscaran
or dels enva

ajustar-s
se a tots els requerime
ents de l’hab
bitatge acce
essible, perm
met, a les persones
p
am
mb mobilitat reduïda,
l’accés i la utilització
ó de manera autònoma dels
d
espais d’ús
d
comú, les habitacions, la dotació higiènica mínima i

Se
ecció SUA 4

l’equip d
de cuina en les condicion
ns definides a l’apartat 3.4
3 del mateiix Decret.

L’e
edifici dispos
sarà d’enllum
menat que proporcioni u n mínim de 100 lux en les zones interiors i 20 lux en les
enat d’emerrgència des de origen d
extteriors. Tam
mbé disposa rà d’enllume
d’evacuació fins a espa
ai exterior

CTE DB--SUA
Aquesta proposta co
ompleix els requeriments de les se
eccions del DB-SUA
D
en front
f
al risc de caigudess, al risc
d’impacttes, a la il·luminació inad
dequada i d’’accessibilitat.
(veure p
plànols de fusteria i d’il·lu
uminació en Documenta
ació Gràfica)

seg
gur.
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Sec
cció SUA 8

També es justifica en el Docum
ment 2 d’Ajuda del DB S
SUA (DA DB-SUA/2), que
e en el seu apartat
a
3.1 A
Ascensors

No es preveu disposar d’ins
stal·lació al llamp
l
ja que
e un cop ava
aluada la nec
cessitat de disposar-ne
d
i calculat

diu texttualment:

el n
nivell de prottecció de la iinstal·lació (que és 4) es
stà dins dels marges on la instal·lació no és oblig
gatòria.

“Cuand o se modifiq
quen los asccensores en edificios exi stentes para
a hacerlos m
más accesible
es, sus caraccterísticas
debería
an aproximarrse lo máxim
mo posible a las caracterrísticas de lo
os ascensore
es accesibles descritas en
n el Anejo

Sec
cció SUA 9
A nivell d’accessibilitat, aqu
uesta propos
sta compleix els requerim
ments que de
emana la se
ecció SUA 9 d
del CTE.

A del D
DB SUA”.

A d
diferencia de
el Decret D’habitabilitat, el DB SUA
A 9 no distingeix entre itinerari prracticable o adaptat,
CTE DB
B-SI

nom
més parla d’itinerari acce
essible.

Per a g
garantir el requisit
r
bàsicc de "Segurretat en cass d'incendi" i protegir e ls ocupants de l'edifici dels riscs
L’ed
difici disposa
a d’un itine
erari accessible que com
munica el carrer
c
amb tots els hab
bitatges i le
es zones

originatts per un inc
cendi, el pro
ojecte complirà amb els paràmetres objectius i p
procediments del Docum
ment Bàsic

com
munes.

DB-SI, per a totes les exigèncie
es bàsiques.

Deg
gut a que l’ús de l’edifici fa que tots els habitatg
ges siguin ac
ccessibles pe
er a usuaris de cadira de
e rodes, i
a que té més de
d dues plan
ntes d’alçada
a, és necess
sari instal·lar un ascensor accessible. Segons l’’Annex A

Aquest edifici es co
onsidera un únic sector d’incendis ja
a que el seu ús principa
al és de Residencial Hab itatge i té

Term
minologia, le
es dimension
ns mínimes de cabina que hauríem de tenir són
n 110 x 140 cm., però d
degut als

una sup
perfície inferrior a 2500 m 2 i, a més, no té aparca
aments.

condicionants de
d contorn de l’espai previst per l’ascensor, és totalme
ent inviable poder col· locar un
asce
ensor amb aquestes
a
carracterístiques. Tot i així,, es preveu la
l instal·lació
ó d’un ascen
nsor practica
able amb

Els elem
ments que se
eparen els h
habitatges se
eran com a m
mínim EI60.

una
a cabina de dimensions 100 x 125 cm que és
s apta per a usuaris de cadira
c
de rod
des.
En aqu est cas, el magatzem
m
d
de residus no té conside
eració de local de risc e
especial perquè té una superfície
En el següent extracte dels comentarris editats el 22 de des
sembre de 2015
2
pel Ministerio de Fomento

inferiorr a 5 m2, que
e és la dimen
nsió a partir de la qual e
es comença a considerarr local de risc especial ba
aix.

reallitzats sobre l’apartat IIII. Criteris ge
enerals d’aplicació del DB
B SUA es jus
stifica aquestt canvi.

El mate
ampoc es
eix passa en el cas de
els trasters que tenen u
una superfíc
cie inferior a 50 m2, i per tant, ta
conside
era zona de risc
r
especial baix.
seran
Els elem
ments verticals separado
ors d’altres edificis
e
n EI 120.
a coberta, aq
ència al foc REI 60 com a mínim.
Per tal d’evitar la propagació ex
xterior per la
questa tindrà una resistè
ui protegida perquè l’altu
ura màxima d’evacuació és inferior a 14m.
No es n
necessari que
e l’escala de
e l’edifici sigu
A – 113B, a
Es col·llocaran extintors portàttils de pols polivalent i eficàcia 21A
al costat de l’ascensor en planta
baixa, p
planta segon
na i planta ssota coberta de manera que cap exttintor quedi a més de 15 m des de qualsevol
uat al costat de la centra
alització de ccomptadors elèctrics.
origen d
d’evacuació,, a més de l’’extintor situ
e
erticals de m
extintor qued
Els ext intors col·locaran sobre
e suports ve
manera que la part sup
perior de l’e
di, com a
màxim,, a 1,70 m del terra.
nt segons U
1,2 i 4:2003
s de 210 x 2
Disposa
aran de senyalització fo
otoluminiscen
UNE 23035-1
3 amb rètols
210 mm i
umenat d’em
seran v
visibles en ca
as de fallada
a de l’enllumenat genera l amb l’enllu
mergència.

Imattge 30: extrac
cte de CTE DB
B SUA
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8.5 Instal·lacions

Previsió de càrregues (segons ITE BT-10)
La previsió de càrregues de l’edifici s’estableix segons el nombre d’habitatges, considerant la càrrega del

Aquesta proposta compleix les exigències bàsiques de salubritat (DB HS), d’eficiència energètica (DB HE) i
d’accessibilitat.

conjunt d’aquests, dels serveis generals, així com de qualsevol altre equip que precisi de subministrament
elèctric.
El grau d’electrificació dels habitatges és l’elevat degut a que es preveu la instal·lació de assecadora i de
sistema d’aerotèrmia (assimilable a aire condicionat).
· Pot. Total habitatges: 49680w

8.5.1 Ascensor

· Pot. Total s. grals.:

El model d’ascensor escollit és de la marca ThyssenKrupp, model Synergy 450 kg, trifàsic i amb una

· Pot. Total Edifici: 49680 + 9622,60 = 59302,60w = 59,30 Kw

9622,60w

qualificació energètica A.
Després de valorar diversos models monofàsics del mercat s’han descartat perquè cap d’ells és tan eficient

CGP – Caixa General de Protecció

com el model escollit degut a que utilitzen unes bateries auxiliars que s’estan contínuament carregant de la

La potència total prevista és < 100 kw, per tant, l’edifici no necessita estació transformadora. A més, al ser <

xarxa.

150 kw només es necessària una LGA i una CGP.

(veure informació tècnica a l’Annex G.4)

La CGP està situada a la façana amb lliure accés des de la via pública. Les seves dimensions són superiors a 60
x 30 x 150 cm. L’escomesa des de la xarxa de companyia és subterrània.
LGA – Línia General d’Alimentació
El seu traçat és directe des de la CGP fins a l’armari de comptadors.

8.5.2 Electricitat

El cable serà unipolar de coure, trifàsic, de tensió 1 kv, lliure d’halògens i del tipus Rz1-k.
Característiques de la LGA:

L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 230 volts en monofàsica i

· Intensitat trifàsica: I=100,70 A

230/400 volts en trifàsica) i s'adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" (RD

· Caiguda de tensió: e = 0,083v < 2v

842/2002) i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així

· El cable de la LGA serà: 3,5 x 16 mm2 + 8 mm2

com el normal funcionament d'altres instal·lacions i serveis.
IGM – Interruptor General de Maniobra
La xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l'escomesa fins a la Caixa General de Protecció

La potència total prevista és < 90kw, per tant, l’IGM serà de 160A

(CGP) situada al carrer al costat de l’entrada de l’edifici. Des d’allí, la Línia General d’Alimentació (LGA)
comunica amb l’armari de comptadors situat al vestíbul de l’edifici, des d’on surten les derivacions individuals,
que discorren pel fals sostre del vestíbul fins al conducte tècnic que comunica totes les plantes. A través del
fals sostre dels replans de l’escala cada derivació individual arriba al Quadre General de Comandament i
Protecció (CGMP) de cada habitatge.
Dins del Quadre General de Comandament i Protecció (CGMP) de cada habitatge hi trobarem: l’Interruptor de
Control de Potencia (ICP), l’Interruptor General d’Alimentació (IGA), l’Interruptor Diferencial (ID), l’Interruptor
Magneto tèrmic (IM) i els Interruptors Automàtics (PIA) de cada circuit.
L’edifici disposarà d’enllumenat que proporcioni un mínim de 100 lux en les zones interiors i 20 lux en les
exteriors. També disposarà d’enllumenat d’emergència des de origen d’evacuació fins a espai exterior segur.
(tots els càlculs es poden consultar a l’Annex B.1 d’aquesta memòria)

CC – Centralització de Comptadors
La centralització de comptadors s’ubica en un armari en el vestíbul de l’edifici. Disposa de ventilació i
il·luminació suficient. A l’exterior es col·locarà un extintor d’eficiència min 21B.
Nombre de comptadors:
· Habitatges: 6 unitats monofàsiques
· Serveis generals: 1 unitat trifàsic
Conducte Tècnic
El conducte tècnic té les dimensions que demana la norma per quan les derivacions individuals es disposen en
dos files: 50 x 30 cm.
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DI – Derivació Individual

8.5.3.1 Xarxa d’aigua freda

La DI surt de la centralització de comptadors i circula pel fals sostre de les zones comuns i pel conducte tècnic

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del

d’obra.

DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.

El cable de la DI serà unipolar de coure, monofàsic, de tensió 0,6kv, lliure d’halògens i del tipus Rz1-k.

Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat reticulat (PEX) i pressió

Característiques de la DI:

nominal de 16 atm. (PE AD PN 16 atm), el comptador serà homologat, i els muntants i instal·lació

· Intensitat monofàsica: I=40 A

interior dels habitatges es farà amb tub de polietilè.

· Caiguda de tensió (e<1% x V): e = 2,3v
2

· El cable de la DI serà: 2 x 16 mm + 8 mm

Aquest edifici disposa de xarxa d’aigües grises per a servir les cisternes d’inodors, les aixetes de reg i les
2

aixetes de neteja, per tant, l’aigua procedent de la xarxa municipal donarà servei només a la resta
d’elements. Tot i així, en cas de fallada de l’estació de tractament d’aigües grises, s’ha de garantir el

CGMP – Quadre General de Comandament i Protecció

subministrament d’aigua a tots els punts de sortida.

Es situa al costat de la porta d’entrada de cada habitatge i estarà format per:

Es per això que la xarxa d’aigua freda s’ha dimensionat per a subministrar aigua de boca a tots els

· Interruptor General Automàtic (IGA) d’accionament manual i una intensitat ≥ 25A.

aparells.

· Interruptor Diferencial (ID) amb una intensitat diferencia max. 30mA:. 1 unitat per cada 5 circuits interiors.
· Interruptor Magneto tèrmic per a cada un dels circuits interiors.

Cabdals:

· Circuits:

· C1: Il·luminació

· Cabdal màxim instal·lat en l’edifici: 7,5 l/s

· C2: Preses de corrent d’ús general i frigorífic

· Cabdal simultani de l’edifici: 1,08 l/s

· C3: Cuina i forn
· C4: Rentadora, rentavaixelles

Velocitat:

· C5: Preses de corrent dels banys i cuina

Segons estableix el DB HS-4 al seu apartat “4.2.1. Dimensionado de los tramos”, la velocitat de càlcul

· C9: Aire condicionat

estarà compresa entre els següents intervals:

· C10: Assecadora

· Per a canonades metàl·liques : 0,5 m/s – 2 m/s
· Per a canonades termoplàstiques i multicapes: 0,5 m/s – 3,5 m/s
En les canonades de PEX es poden aplicar velocitats més altes sense tenir problemes de soroll o erosió.
Els cops d’ariet són tres vegades menors que amb les canonades metàl·liques. Es per això que per la

8.5.3 Fontaneria
El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador individual per a cada habitatge.
L’edifici disposarà d’aigua freda i calenta. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a
l’alimentació de la rentadora i rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics.
La bateria de comptadors s’ubica en armari al vestíbul de la planta baixa, en zona de fàcil i lliure accés. Les

xarxa de fontaneria s’utilitzaran canonades PEX.

Diàmetres de canonades: El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols.
Pèrdues de pressió: Pèrdua total de càrrega per fregament: 12,20 mca

seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran
efectuar amb normalitat 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.

Diàmetre mínim de les derivacions als aparells
Ø nominal del ramal d’enllaç als aparells. Tub de coure o plàstic (mm)

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE.

NORMA

PROJECTE

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les aixetes

Rentamans, bidet

12 (1)

16 (Øint=12,4mm)

de les aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un

Dutxa

12 (1)

16 (Øint=12,4mm)

Inodor amb cisterna

12 (1)

16 (Øint=12,4mm)

Aigüera domèstica

12 (1)

16 (Øint=12,4mm)

Rentavaixelles domèstic

12 (1)

16 (Øint=12,4mm)

Rentadora domèstica

20

20 (Øint=16,2mm)

mecanisme economitzador.
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols.
El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’apartat d’aquesta memòria 9.5.5
Climatització.
(tots els càlculs es poden consultar a l’Annex B.2 d’aquesta memòria)

(1) Es considerarà el valor com a diàmetre interior de la canonada.
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Pa
aràmetres de
e subministrrament en ca
as de no funcionar l’estació de tracta
ament aigüe
es grises

L
L’edifici només disposarà
à de xarxa d’aigua cale
enta als hab
bitatges ja q
que el bany
y de la plantta baixa i

·C
Cabdal neces
ssari a l’habitatge: 7,5 l/s
l

l’’aigüera de la sala poliva
alent es cons
sidera que tiindran un ús
s esporàdic.

·C
Cabdal simultani a l’habiitatge: 1,08
8 l/s
·P
Pèrdua total de càrrega per fregame
ent: 12,20 mca
m

N
No es necessari instal·la
ar circuit de
e recirculació
ó d’ACS perquè les can
nonades dins
s dels habita
atges són

·P
Pressió ≥ 35
5,20 mca (P
Pressió màx. a l’últim punt de consum ≤ 500 kPa
a (50mca))

in
nferiors a 15
5m.

Pa
aràmetres de
e subministrrament habittual

L
Les canonade
es d’ACS s’a
aïllaran amb coquilles ela
astomèrique
es d’un gruix
x mínim de 30
3 mm, qua
an circulen

·C
Cabdal neces
ssari a l’habitatge: 5,4 l/s
l

p
pel fals sostrre, perquè le
es pèrdues en la xarxa d e canonades
s d’aigua callenta sanitàr
ria seran infe
eriors al 4

·C
Cabdal simultani a l’habiitatge: 0,97
7 l/s

% de la potència transpo
ortada.

·P
Pèrdua total de càrrega per fregame
ent: 10,18 mca
m
·P
Pressió ≥ 33
3,18 mca (P
Pressió màx. a l’últim punt de consum ≤ 500 kPa
a (50mca))

T
Tal com determina el D
DB HS4 es preveu una presa d’aig
gua calenta per a la re
entadora i u
una per al
metre la insttal·lació d’eq
rrentavaixelles per a perm
quips bitèrmics.

8..5.3.2 Xarx
xa d’aigua c
caleta sanittària (ACS)
C
Cabdals:
El DB HE 4 estableix com
m a requisit una contrib
bució solar mínima
m
en la
a producció d’ACS per a edificis
no
ous i rehabilitació d’exis
stents amb necessitats
n
d
d’ACS,
amb una quantia
a depenent de
d la zona cclimàtica,
de
e la demanda
a total i del tipus d’energ
gia no renov
vable utilitza
ada.
No
o obstant, el
e punt 4 de
e l’apartat 2.2.1
2
Contribució solar mínima parra ACS, 2.2
2 Quantificacció de la
ex
xigència, estableix que la
a energia solar tèrmica podrà
p
ser su
ubstituïda pe
er altres fontts renovabless.

· Cabdal màx
xim instal·latt per habitattge: 0,515 l /s
· Cabdal simu
ultani de l’ha
abitatge: 0,2
26 l/s
D
Diàmetres de
e canonadess
E
El traçat, carracterístiquess i dimensionat s’indica als plànols.
D
Diàmetre mín
nim de les d erivacions als aparells
enllaç als a parells. Tub de coure o plàstic (m
mm)
Ø nominal de
el ramal d’e
Rentamans, bide
et

NORMA
12 (1)

PRO
OJECTE
16 (Øin
nt=12,4mm)

Dutxa

12 (1)

16 (Øin
nt=12,4mm)

Inodor amb cisterrna

12 (1)

16 (Øin
nt=12,4mm)

Aigüe
era domèsticca

12 (1)

16 (Øin
nt=12,4mm)

Rentava
aixelles domè
èstic

12 (1)

16 (Øin
nt=12,4mm)

Rentad
dora domèsttica

20

20 (Øin
nt=16,2mm)

metre interio
onada.
(1
1) Es conside
erarà el valo
or com a diàm
or de la cano

Imatg
ge 31: extractte del CTE, DB
B HS4

En
n aquest cas, s’ha opta
at per utilitz
zar un siste
ema alternattiu d’energía
a renovable
e com és el sistema
d’a
aerotèrmia per
p a cobrir la demanda de ACS dels habitatges
s. (S’explica en l’apartat 9.5.5 Clima
atització i
AC
CS d’aquesta
a memòria)
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8..5.3.3 Xarx
xa d’aigües grises
S’’ha dotat a l’’edifici d’un s
sistema de recollida
r
i tra
actament d’a
aigües grises
s procedents
s de dutxes i lavabos
pe
er a reutilitza
ar en la recà
àrrega d’inod
dors, reg, i neteja
n
genera
al.
El sistema de reciclatge d
d’aigües gris
ses es realitz
za amb l’objjectiu d’apro
ofitar una qu
uantitat d’aig
gua amb
un
na qualitat acceptable,
a
e
es per això que es dese
estimen les aigües
a
proce
edents de cu
uina i rentad
dores pel
se
eu grau de co
ontingut de químics, tintts...
To
ots els elements del sistema de reu
utilització d’’aigües grise
es formen part d’un circ
cuit indepen
ndent del
sis
stema d’aigu
ua apta per a
al consum humà. Tot i així,
a
es garan
nteix el subm
ministramentt d’aigua en cas d’un
or ubicat
po
ossible tall d’energia
d
elèctrica amb la commutac
ció amb l’aig
gua de xarxa
a mitjançantt un col·lecto
en
n el traster de
d sota l’esca
ala de planta
a baixa.
To
ots els eleme
ents del siste
ema de reutilització d’aig
gües grises han d’estar convenientm
ment senyali tzats per
a que puguin ser identifica
ats fàcilment.
A l’escomesa general de ll’edifici ha d’estar senya
alitzat que l’e
edifici està dotat
d
del sistema de reu
utilització
d’a
aigües grises i que estan
n prohibides
s les connexions creuade
es.

Imatge 32
2: Estació de ttractament GR
REM 500 de R
Remosa

Els lavabos i dutxes
d
es co
onnecten a un
u baixant in
ndependent connectat
c
al sistema de tractament d’aigües

E
El funcionament es divide
eix en les se
egüents etap
pes:

grrises mitjanç
çant col·lecto
ors suspesos
s del sostre sanitari.
s

· Desbast: re
etirar els sòliids que pugu
ui portar l’aig
gua
· Oxidació biològica:
a degut a l’aportació d
b
de
escomposició
ó biològica de la matè
èria orgànica
d’aire i a

L’e
estació de tractament
t
d
d’aigües esttà ubicada sota
s
el pati de planta baixa, en l’’espai lliure entre el

l’’aportació de
e microorgan
nismes aeròbics.

terreny i el so
ostre sanitarii. L’accés per al manteniiment es rea
alitza des del vestíbul de
e planta baix
xa.

· Filtració sep
paració sòlid
d – líquid mittjançant mem
mbranes.
actada es cl orada mitja
ançant l’hipo
· Cloració i acumulació:: l’aigua tra
oclorit sòdic per a consservar les

Pe
er a donar se
ervei als hab
bitatges serà
à necessari instal·lar un grup de bombeig que s’ubicarà
s
al pati sota

dor.
nt acumulad
p
propietats sa
anitàries. Possteriorment s’emmagatzzema en un compartimen
c

el sostre sanittari juntament amb l’estació de tracttament d’aig
gües.
C
Cabdals:
De
emanda i pro
oducció:

· Cabdal nece
essari: 2,2 ll/s

·D
Demanda tottal d’aigües grises: 535,12 l

· Cabdal simu
ultani: 0,55 l/s

·P
Producció mà
àxima total: 720 l
D
Diàmetres de
e canonadess
Am
mb aquests resultats, es
s pot compro
ovar que la producció
p
es
s més gran que
q
la deman
nda, conside
erant que

E
El traçat, carracterístiquess i dimensionat s’indica als plànols.

és
s molt imprrobable la s
simultaneïtatt total en la demanda i per optim
mitzar al màxim
m
el sisstema es
co
ol·locarà una estació de ttractament de
d 500 l/dia.

P
Pèrdues de pressió
p
P
Pèrdua total de càrrega p
per fregament: 10,47 m
mca

Es
stació de tractament d’aigües grises

P
Pressió min necessària
n

GR
REM 500 de
e la marca R
REMOSA

P = 33,47 mca
m
(Pressió
ó màx. a l’últtim punt de consum ≤ 500 kPa (50m
mca))

Aq
quest model permet la re
eutilització de
d 500 l/dia
(v
veure informació tècnica a l’Annex G.3)
G

e l’estació, n
m instal·lar u
C
Com que l’aig
gua regenerrada no surt amb pressió
ó suficient de
necessitarem
un grup de
p
pressió auxiliiar.
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Grrup de press
sió:

1--

Dipòsit: V = 500 l.

2--

Bombes:
Donat qu
ue el cabdal simultani de
e l’habitatge
e es de 0,55
5 l/s (< 10 dm3/s), seg
gons el puntt 4.5.2.2
del DB HS
S4 es dispos
saran dues bombes
b
iguals, per satisffer la deman
nda de l’esmentat cabda l.

Per tal de
e perllongarr al màxim la vida útil del
d grup de pressió, es limitarà al màxim
m
el no
ombre de
arrencade
es i aturades del mateix
x. Un pressò
òstat regularrà la entrada
a en funciona
ament a una
a pressió
mínima o de arrenca
ada i la sev
va aturada a una press
sió màxima.. Les bombe
es han de ffuncionar
alternativ
vament.

Rendimen
nt de les bom
mbes:
Pressió mínima
m
o d’arrrencada: 33
3,47 mca
Pressió màxima
m
o d’a
aturada: 58,,47 mca
Potència de les bomb
bes: 0,353 KW

Quadre orientatiu
o
am
mb la classifficació de le
es bombes segons
s
la se
eva potència
a i el nº de
e cicles o
arrencade
es màxim pe
er hora. Aqu
uestes dades s’han extrret després de
d consultarr les caracte
erístiques
tècniques
s dels equips
s de bombeig
g de varies empreses
e
su
ubministrado
ores:
Tipus d’instal·laci
d
ó

Nc

Tc (duració ciicle)

6

10 min

Bombes
s mitjanes (2
2.5 - 4 CV)

10

6 min

Bombes
s petites (<2
2 5 CV)

20

3 min

Bombes
s grans (>4.5 CV)

3--

Dipòsit de
e pressió (eq
quips sense compressor)):
Volum tottal del dipòs
sit: 356,26 l
Volum mínim d’aigua: 129,70 l

Imattge 33: Esquema de princip
pi de la xarxa de subministrrament d'aigua

(veure
en Do
ó Gràfica)
(
ocumentació
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8.5.4 Sanejament

8.5.4.2 Xarxa d’aigües residuals

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE.

Els inodors es connectaran directament al baixant.

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici,

La resta de sanitaris, aigüeres de cuina, rentavaixelles i rentadores es connecten al baixant d’aigües

conduint-les a la xarxa mixta municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació a l’interior amb la

residuals.

col·locació de sifons hidràulics.

Cada aparell sanitari –inclòs rentadores, rentavaixelles- i les buneres disposaran de tancament hidràulic.
En general els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb els

El municipi no disposa de xarxa separativa de clavegueram, així que abans d’evacuar a la xarxa pública,

col·lectors que discorren penjats sota el sostre sanitari, fins al sifó general de l’edifici al costat del carrer.

s’instal·larà una arqueta sifònica que recollirà les aigües evacuades de la xarxa de pluvials i de la de residuals

En els col·lectors es disposaran peces especials de registre en cada trobada i cada 15 m de tram recte.

de l’edifici.

Tots els col·lectors s’uneixen a un baixant situat sota el sostre sanitari on s’ubica una arqueta a peu de
baixant des de la qual es condueixen les aigües fins a l’arqueta sifònica general.

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris de l’habitatge. Les aigües pluvials són les de la teulada,
terrasses i pati.

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals.

Les aigües s’evacuen per gravetat.

El diàmetre de les conduccions no ha de ser menor que el dels trams situats aigües a dalt.
La adjudicació d’UDs a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions individuals

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

corresponents s’estableixen a la taula 4.1 del DB HS 5 en funció de l’ús.

tancaments hidràulics.

En funció de la taula 4.2 del DB HS 5, per a les unitats exteriors de la instal·lació d’aerotèrmia, i donat

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

que les esmentades màquines disposen d’una sortida per a conducte de diàmetre 32 mm, es considerarà

retenció. Es dissenya de forma que siguin accessible.

1 UD, per a cadascuna d’elles.

(tots els càlculs es poden consultar a l’Annex B.3 d’aquesta memòria)
Baixants
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. (veure plànols en Documentació Gràfica)

Per a dimensionar els baixants s’han unificat els diàmetres de càlcul per a que cada baixant mantingui la
mateixa dimensió en tota la seva longitud.
· BR1: 21 UD

→ Ø 90 mm.

· BR2: 18 UD

→ Ø 110 mm.

· BR3: 16 UD

→ Ø 110 mm.

· BR4: 22 UD

→ Ø 110 mm.

· BR5: 19 UD

→ Ø 90 mm.

· BR6: 12 UD

→ Ø 75 mm.

Ventilacions
Es preveu la ventilació primària mantenint el mateix diàmetre de baixant fins a coberta per a tots els
casos.
Col·lectors
Tots els baixants s’uneixen als col·lectors que discorren suspesos sota el sostre sanitari fins arribar a
l’arqueta general sifònica.
Tots els col·lectors suspesos són de Ø 110 mm amb una pendent mínima del 1%.

Arqueta general sifònica
Col·lector de sortida

→ Ø 160 mm

Arqueta general sifònica

→ 50 x 50 cm
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8.5.4.1 Xarxa d’aigües grises

8.5.5 Climatització i ACS

Segons els càlculs realitzats en l’apartat de 9.5.3 Fontaneria, la quantitat d’aigua produïda i que es pot
reutilitzar són uns 500 l/dia.

L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar
dels ocupants, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis, RITE.

Baixants

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències del CTE, definides als DB HE 2 “Rendiment de

Per a dimensionar els baixants s’han unificat els diàmetres de càlcul per a que cada baixant mantingui la

les instal·lacions tèrmiques” i DB HE 4 “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària” i

mateixa dimensió en tota la seva longitud.

les del Decret d’Ecoeficiència.
El projecte preveu que l’edifici disposi d’instal·lació tèrmica individual de calefacció per terra radiant i de

· BG1: 9 UD

→ Ø 75 mm.

· BG2: 10 UD

producció d’aigua calenta sanitària mitjançant sistema d’aerotèrmia amb bomba de calor aire/aigua.

→ Ø 75 mm.
Es sistema escollit Daikin Altherma es un sistema de climatització sense emissions directes de CO2.

Col·lectors

L’Aerotèrmia és un sistema de generació que funciona amb bombes que aprofiten la calor continguda en l’aire.

Els col·lectors suspesos que connecten els baixants amb la estació de tractament són de Ø 110 mm

Tot i que consumeix una petita quantitat d’energia elèctrica esta dissenyat per a funcionar amb alts rendiments

amb una pendent mínima del 1%.

que permeten reduir el consum energètic significativament.
Un dels grans avantatges és que amb un únic sistema de generació es pot cobrir les necessitats de ACS,
calefacció i refrigeració.
Aquest sistema només necessita 1 kw elèctric per a proporcionar entre 3 i 5 kw de calor.

8.5.4.3 Xarxa d’aigües pluvials
Els diferents trams de teulada a un aigua, disposen de canalons de PVC.
Les terrasses orientades al carrer Almatà i al pati posterior, desguassen en dos buneres amb sifó

Instal·lació de calefacció i refrigeració

hidràulic per cada terrassa.

Els habitatges estaran equipats amb sistema de bomba de calor inverter aire/aigua Daikin Altherma d’alta

La recollida d’aigües del pati es fa igualment, en dos buneres amb sifó hidràulic.

eficiència energètica compost amb sistema de repartiment per terra radiant.

Els baixants recullen les aigües pluvials de la teulada i de les terrasses fins als col·lectors situats penjats

El model escollit és de la sèrie Altherma Bibloc sobrepotenciada disseny integrat (per a climes amb baixa

sota el sostre sanitari que discorren fins al sifó general de l’edifici.

temperatura), model del conjunt ERLQ004CV3, format per una unitat exterior i una unitat interior constituïda
per l’hidrokit i un acumulador de 180 l.

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials.

Classe d’eficiència energètica: A++.

(segons Figura B1, Apèndix B (DB HS5)):

Les unitats exteriors s’ubiquen en dos sales situades a la coberta, totalment ventilades però cobertes.

Isohieta 40 / Zona B

Les unitats interiors s’ubiquen a l’interior d’un armari a cada habitatge.

Intensitat pluviomètrica: i = 90 mm/h

(veure informació tècnica en l’Annex G.5)

Cobertes: Buneres i canalons
· Cobertes planes < 100 m2

→ 2 buneres

· Coberta inclinada a carrer (28,75 m2)

→ min. Ø 100 mm i 0,5% pendent

· Coberta inclinada posterior (31.19 m2)

→ min. Ø 100 mm i 0,5% pendent

Baixants
El resultat dels càlculs, determina que tots els baixants han de ser Ø mínim 50 mm.
Aquests diàmetres tan petits poden ser fàcilment obturables, per tant, per a facilitar una evacuació
correcta s’optarà per instal·lar Ø 90 mm.
Col·lectors
Els col·lectors suspesos seran de Ø 110 mm i pendent d’1%.
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Imatg
ge 34: esquem
ma calefacció//refrigeració amb bomba de
e calor

Imatg
ge 35: condiciions de confor
rt tèrmic

Fontt: “Manual de climatización invisible resid
dencial” de Up
ponor

Fon
nt: “Manual de
e climatización
n invisible residencial” de U
Uponor

Els espa
ais comuns de
d la planta baixa es climatitzaran mitjançant
m
b
bomba
de ca
alor aire/aire
e. Cada una de les 2

En la fu
unció de calefacció, la ccapa de mo
orter per sob
bre dels tub
bs absorbeix
x l’energia ca
alorífica apo
ortada per

sales dis
sposaran d’un equip prop
pi per optimitzar el seu rendiment en
e funció de l’ús dels esp
pais.

l’aigua calenta que circula pelss tubs i aque
esta energia passa al paviment que la emet a l’estança per radiació i

· Gimnàs: sèrie
e KV, model TX35KV, fo
ormat per un
na unitat extterior i una unitat
u
interio
or de paret.

per con
nvecció natural.

Etiq
queta d’eficiè
ència: A++ tant en refrigeració com
m en calefacc
ció.

a màxima acconsellada del paviment serà R = 0,15 m2 K/W.
Per a u n funcionam
ment òptim, lla resistència

· Sa
ala polivalent: sèrie KV,, model TX5
50KV, forma
at per una un
nitat exterior i una unita
at interior de
e paret.

e 14ºC i 40 ºC, de man
nera que el paviment
La tem peratura d’impulsió del sistema esttarà dins de
el rang entre

Etiq
queta d’eficiè
ència: A++ tant en refrigeració com
m en calefacc
ció.

mbient entre
ció o refrige
està en
ntre 19º i 35º, i la tem
mperatura am
e 20º i 26º (segons si és calefacc
eració). La

(v
veure informació tècnica en l’Annex G.5)
G

Disseny
y i posada en
e obra del terra radia
ant (habitattges)
El sistem
ma emissor de calefacciió, serà per terra radiant mitjançan
nt circuits monotubulars
m
s de tub de polietilè
reticulat PEX sobre
e planxa d’a
aïllament de
e poliestirè expandit amb
a
tetons, bandes d’a
aïllament pe
erimetral

temperratura de retorn serà al v
voltant de 35 ºC.
al, recomana
ais de forma
a regular i am
El disse
eny del circuit serà en fo
orma d’espira
ada per espa
a geomètrica
mb corbes
menys pronunciade
es.
ció és de 15
La sepa
aració recom
manada per a sistemes de
d calefacció
ó i refrigerac
5 cm. Per a banys la sep
paració es
de 10 ccm.

d’escuma de PE, tub
bs protectors
s, kit de term
mòmetres i col·lectors
c
en
n armaris.
· Als plànols s’indica la ubicació dels equips que conform
men la instal·lació.
· Als ban
nys s’instal·la
aran radiado
ors de tipus tovalloler.
Per tal d
d’ajustar el consum
c
d’en
nergia a les variacions de
d la càrrega
a tèrmica, ca
ada circuit estarà
e
regula
at per un
termòsta
at ambient, ubicat en un
na zona reprresentativa tèrmicament.

atge 36: circuiit en forma d'espiral
Ima
e climatización
Fon
nt: “Manual de
n invisible residencial” de U
Uponor
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Els col·le
ectors es situaran a la z
zona de l’enttrada a l’hab
bitatge, des d’on es repa
artirà als differents circu its. Cada

Balançç tèrmic

circuit tindrà una lon
ngitud màxim
ma de 120 m de tub.

(1 Kcal//h = 1,163 w)
w

Es col·lo
ocarà un term
mòstat per a regular el sistema
s
a cad
da estança.
En el cas
s de la refrig
geració, la Tª
ª min de la superfície
s
qu
ueda limitada
a als 20ºC.

Habitatge
H
A

Habitatge
eA

Habitatg
ge B

Habita
atge B

(P1, P2)

(P3)

(P1, P
P2)

(P3
3)

En el cas de risc de condensació
ó s’haurà d’instal·lar un deshumidificador. Tot i així, al municipi de Ballaguer, a
la tempo
orada estival, la Tª acosttuma a ser elevada
e
i la humitat
h
baix
xa.

Compon
nents del sistema

Calef.

efrig.
Re

Calef.
C

R
Refrig.

Calef.

Refrig.

Calef.

Refrig.

(w
w)

((w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

E-C--M

2182,35

234
45,65

26
637,56

2 345,65

1928,97
1

2307,39

2335,08

2307,39

Dorm
mitori

988
8,27

120
06,84

12
224,28

12
206,84

1142,55
1

1550,28

1415,40

1550,28

Passa
adís

-

-

-

-

128,18

-

196,55

-

Ban
ny

292
2,91

-

38
81,34

-

341,05

-

444,01

-

3463,53

355
52,49

4243,18

35
552,49

3540,75

3
3857,67

4391,04

3857,67

El sistem
ma de terra radiant
r
està format pels següents elements:
· Tub PE
EX de polietilè reticulat d’alta densita
at de diàmettre 16 mm.
· Panell porta tubs compost pe
er una base de tetons de
d poliestirè
è expandit EPS
E
recobertt per una là
àmina de
poliestirè
è termoconformat PE.
· Film d
de polietilè. És una barre
era antihum
mitat que es col·loca sobre el forjat per
p evitar l’a
ascens d’hum
mitat per
capil·lariitat. Es pot evitar
e
en cas
s de no have
er risc d’hum
mitat en el fo
orjat o solerra, i en el ca
as d’utilitzar el panell
porta tubs.
· Sòcol p
perimetral adhesiu.
a
És u
una banda d’escuma
d
de
e polietilè qu
ue te la func
ció d’absorb
bir les dilataccions del

TOT
TAL
(w
w)

morter.
· Capa d
de morter am
mb additiu m
min 30 mm.
· Col·lecttors distribuïdors

TOT
TAL
(w
w)

Gimnàs
s

Sala polivalent

(PB)

(PB
B)

Calef. (w))

Refrig. (w
w)

Calef. ((w)

Refrig . (w)

1667,12
2

3799,6
62

3799, 62

4545
5,00

Equipss escollits
Imatge 37: pane
ell porta tub, film
f
polietilé i sòcol perimetral
Fontt: “Manual de climatización invisible resid
dencial” de Up
ponor

n. (veure doccumentació tècnica
en A
Els equ ips escollits són de la m
marca Daikin
t
Annex D.4)
otenciada d
egrat (per a climes amb
b baixa temp
· Habita
atges → Alt
therma Bib loc sobrepo
disseny inte
peratura),
citat nomin al Calef: 44
400w. Refriig. 4170 w
model d
del conjunt ERLQ004CV
E
V3 → Capac
apacitat no
g. 1300/40
· Gimnà
às → sèrie KV, model TX
X35KV → Ca
ominal Caleff: 1300/48
800w. Refrig
000 w
apacitat no
ef: 1700/70
· Sala p
polivalent → sèrie KV, TX
X50KV → Ca
ominal Cale
000w. Refrig. 1700/60
000 w

Paràm etres dels circuits
c
S’utilitzzaran tubs amb barrera a
antidifusió d’oxigen de Ø
Ø16 x 1,8 mm.
m
La sepa
aració recom
manada per a Ø16 per a sistemes de calefacció i refrigera
ació és de 15
1 cm. En els banys
s’instal ·laran radiad
dors tovallole
ers.
0 m.
a radiant ten
nen una limitació de long
gitud de 120
Els circ uits del terra
Ima
atge 38: detalll de terra rad
diant
Fontt: “Manual de climatización invisible resid
dencial” de Up
ponor

e tenir dos ciircuits per
Amb aq
questa limita
ació i els càlcculs realitzatts (Annex B. 4), la sala de l’habitatge
e A haurà de
a cobrirr les necessitats de l’esp
pai i només un
u en la sala
a de l’habitattge B.
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8.5.6 Residus
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-2 del CTE.

· Habitatges A:

· Sala – estar - cuina:

2 circuits → L= 81,37 m i L= 40,40 m

· Dormitori:

1 circuit → L= 88,87 m

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant es preveu un

· Bany:

1 radiador tovalloler

local com a espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici, a més de l’espai
d’emmagatzematge immediat a l’habitatge.

· Habitatges B:

· Sala – estar - cuina:

1 circuit → L= 111,46 m

· Dormitori:

1 circuit → L= 91,27 m

· Bany:

1 radiador tovalloler

En els banys de tots els habitatges s’instal·larà el radiador tovalloler model Novo de Irsap de 764 x 500 mm
(Qn = 422 w), excepte en el bany de l’habitatge B de P3 que serà model Novo de Irsap de 764 x 550 mm
(Qn = 460 w)

(els càlculs es poden consultar a l’Annex B.5 d’aquesta memòria)

Previsió d’espai de reserva: 3,216 m2
Espai d’emmagatzematge immediat:
L’espai d’emmagatzematge de cada fracció tindrà una superfície en planta de 30x30 cm i serà igual a 45 dm3
ja que és el mínim que marca la norma i és superior als resultats dels càlculs.
Totes les fraccions es disposaran als armaris baixos de cuina.

8.5.7 Gas
Degut als usuaris a qui va destinat l’edifici i per tal de minimitzar riscos, l’edifici no disposarà d’instal·lació de
gas.

8.5.8 Ventilacions
L’edifici disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de
l’aire, DB HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia.
Les sales, habitacions i cuines disposen d’obertures que obren a l’exterior amb les superfícies de ventilació
fixades pel Decret d’habitabilitat que supera àmpliament els valors fixats pel DB HS 3.
Es disposen sistemes de ventilació independents per a l’interior dels habitatges i per a l’espai de reserva
d’emmagatzematge de residus que satisfan l’exigència de Qualitat de l’aire interior, mitjançant l’aportació
d’aire exterior i l’expulsió de l’aire contaminat.
S’ha previst un sistema de ventilació mecànica, amb admissió natural en els locals secs i extracció mecànica
en les cambres humides. D’aquesta manera es minimitza l’espai destinat a conductes i es garanteix l’extracció
dels cabdals necessaris.
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L’aportació d’aire exterior a l’habitatge es preveu mitjançant sistema d’admissió per microventilació. Es

Cabdals mínims de ventilació de trasters

disposarà de ranures de pas a les portes interiors i de reixes d’extracció a cuina i cambres higièniques que es

· Tot. cabdal d’admissió, qv = 16,96 l/s

connectaran mitjançant ramals horitzontals amb el conducte d’extracció vertical que arribarà a coberta on es
situarà l’aspirador mecànic.

Els trasters i els seus espais comuns han de disposar d’un sistema de ventilació que pot ser natural, híbrida o
mecànica, segons la figura següent del DB HS 3.

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

En aquest cas el sistema de ventilació serà depenent i natural de trasters i zones comuns.

· Els habitatges ventilen al carrer o al pati interior d’illa, espais que tenen unes dimensions que permeten
inscriure un cercle de Ø 3 m i Ø ≥ H edifici/3.
· Les cuines disposen d’un sistema d’extracció mecànica de bafs i contaminats de la cocció, amb sortides
independents per xemeneies a coberta.
· No s’han previst calderes de combustió.
· L’interior dels habitatges, el bany de planta baixa 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 tenen finestres o portes que obren a l’exterior i tenen una superfície de
ventilació superior a 1/20 S. útil peça (HS 3) i obren als espais exteriors.

En compliment del CTE DB HS-3 l’edifici disposarà de tres sistemes de ventilació que garanteixen la qualitat de
l’aire interior.

Cabdals mínims de ventilació de magatzem de residus
· Tot. cabdal d’admissió, qv = 36,70 l/s

Dimensionat de portes i finestres practicables exteriors
Segons l’apartat 4.4 del CTE DB HS-3, la superfície de portes i finestres serà:
Sup. Útil practicable de ventilació de finestres i/o portes ≥1/20 Sup. útil del recinte.
Es donarà compliment igualment a les consideracions del D. 141/2012 d’Habitabilitat.
Quadre justificatiu del compliment del 4.4 del CTE DB HS-3 i “D. 141/2012 d’Habitabilitat”.
Estança

Sistema general de tipus mecànic.
Sistema complementari natural en sales, cuina-menjador i dormitoris.

Sup. ùtil

Sup. ùtil obertura

Sup. Útil

Sup. Prevista de

Estança

≥1/20 Sup. ùtil (m2)

obertura ≥1/8

finestres

(m2)

Apt. 4.4 CTE DB HS-3

Sup. Útil (m2)

(m2)

D. 141/2012 d’

Sistema addicional d’extracció de la cuina.

Habitabilitat
Hab. A: E – C - M

22,41

1,12

2,80

4,75

(veure plànol de ventilacions en Documentació Gràfica)

Hab. A: Dormitori

13,21

0,66

1,65

9,13

Cabdals mínims de ventilació d’habitatges

Hab. B: E – C - M

19,84

0,99

2,48

3,51

Habitatge A:

Hab. B: Dormitori

14,90

0,75

1,86

2,13

(tots els càlculs es poden consultar a l’Annex B.6 d’aquesta memòria)

· (sistema general) Total cabdal d’admissió, qva = 23 l/s
· (sistema general) Total cabdal d’extracció locals humits, qve =23 l/s
· (sistema addicional) Total cabdal d’extracció addicional (extractor cuina), qvec =50 l/s

Ventilació general

Segons el càlcul realitzat, el cabdal d’extracció és més gran que el d’admissió, per tant s’ha augmentat

Sistema de ventilació mecànic amb admissió directa d’aire de l’exterior.

l’admissió de manera que els dos quedin equilibrats.

S’ha optat per aquest sistema donada la seva flexibilitat i menor dimensió amb respecte al sistema de
ventilació híbrid, sent aquest un aspecte clau ja que la distribució d’espais dels habitatges dificulten el pas

Habitatge B:

d’instal·lacions.

· (sistema general) Tot. cabdal d’admissió, qva = 38 l/s
· (sistema general) Tot. cabdal d’extracció locals humits, qve =38 l/s

La entrada d’aire pel traster serà directa de l’exterior.

· (sistema addicional) Total cabdal d’extracció addicional (extractor cuina), qvec =50 l/s

Les reixes d’extracció de cuina i cambres higièniques es connectaran mitjançant conductes d’extracció que

Segons el càlcul realitzat, el cabdal d’extracció és més gran que el d’admissió, per tant s’ha augmentat

arribaran a coberta.

l’admissió de manera que els dos quedin equilibrats.

S’instal·larà un aspirador mecànic.
La boca d’expulsió es trobarà en coberta.
Els conductes verticals seran exclusius per a la ventilació general de l’habitatge.
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L’àrea to
otal de les superfícies de ventilació de cada local ha de ser com a mínim la més
m
gran de
e les que
s’obtene
en mitjançan
nt les fórmule
es que figure
en a la taula
a 4.1.

ventilació

Obertures de

Tau
ula 4.1 Àre
ea efectiva d
de les oberrtures de ve
entilació d’un local en
n cm2.
Ob
bertures d’admissió

4 x qv ó 4xqva

Ob
bertures d’extracció

4 x qv ó 4xqve
70 cm2 ó 8 x qvp

Ob
bertures de pas
Ob
bertures mix
xtes

(1)

8 x qv

Ob
bertures mix
xtes
Só
ón les oberttures per a ventilació natural
n
que comunica el local direc
ctament amb
b l’exterior i que en
oc
casions funciiona com a o
obertura d’ad
dmissió i en altres com a obertura d’extracció.
d
L’à
àrea total de
e les obertures mixtes de
d cada zona oposada de
d façana i de
d la zona equidistant
e
h
ha de ser
co
om a mínim l’àrea exigida.
·T
Trasters: 13
35,68 cm2

Imatge 39
9: sistema d'airejador per a porta de pas
s Air-In de la m
marca Dir Air

Ob
bertures d’ad
dmissió
·H
Habitatge A: Estar / cuin
na / menjado
or: 36 cm2
·H
Habitatge A: Dormitori: 56 cm2
·H
Habitatge B: Estar / cuin
na / menjado
or: 68 cm
·H
Habitatge B: Dormitori: 84 cm

O
Obertures d’e
extracció me
ecànica
2

2

èniques a < 20 cm del sostre i a > 1
E
Es situaran a la cuina i ca
ambres higiè
10cm de les cantonades .
hig
L
Les reixes d’extracció
d
d
de cuina, cambres
c
gièniques i safareig es connectaran mitjançan
nt ramals
h
horitzontals amb
a
el cond ucte d’extracció vertical que porta a coberta.

Ob
bertures de pas
Es
s situaran a les particion
ns entre locals d’admissió
ó i d’extracció.

· Habitatge A:
A Cuina: 32
2 cm2

Po
oden ser aire
ejadors o la jjunta entre la porta i el terra.

· Habitatge A:
A Bany: 60 cm2

No
o hi ha limita
ació d’alçada
a.

· Habitatge B:
B Cuina: 32
2 cm2
· Habitatge B:
B Bany: 60 cm2

Ju
unta entre la porta i el te
erra de les portes de pas
s:
·H
Habitatge A: Dormitori: 112 cm2 → 1,4 cm
·H
Habitatge A: Bany: 120 cm2 → 1,5 cm
·H
Habitatge B: Dormitori: 168 cm2 → 2,1 cm
·H
Habitatge B: Bany: 120 cm2 → 1,5 cm
·H
Habitatge B: Rentador: 120 cm2 → 1,5 cm
En
n aquest cas
s, es col·locaran airejadors en les portes
p
de pas
s que proporrcionin la ventilació nece
essaria
ja que les junttes entre la porta i el terra són moltt grans.

· Habitatge B:
B Rentador: 60 cm2
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Conducte d’extracció mecànica.

8.5.9 Telecomunicacions

Cada conducte tindrà traçat vertical per calaixos d’obra fins a coberta.
Segons l’apartat 4.2.2 del CTE DB HS-3 es determina la secció en funció del cabdal.
Conducte i Tram

Cabdal mínim d’extracció

Previst en projecte

qve en l/s

Aquest edifici complirà amb el que disposa el Real Decret 346/2011 sobre el Reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés del servei de telecomunicacions a l’interior dels
edificis.

R1 – PB a C

36,7

125

A1 – P1 a P2

15

80

A1 – P2 a P3

30

100

A1 – P3 a C

45

125

A2 – P1 a P2

8

80

S’instal·larà dos recintes: El recinte inferior (RITI) al vestíbul de la planta baixa i el recinte superior (RITS)

A2 – P2 a P3

16

80

amb unes mides de 200 x100 x 50 cm cada un.

A2 – P3 a C

24

100

B1 – P1 a P2

8

80

B1 – P2 a P3

16

80

B1 – P3 a C

24

100

A cada habitatge s’instal·larà una caixa d’entrada (PAU) prop de l’entrada. Des d’aquesta caixa surt un tub de

B2 – P1 a P2

30

100

20 mm de diàmetre fins a cada presa final de TV, telèfon i cable de l’habitatge.

B2 – P2 a P3

60

150

Les preses mínimes seran:

B2 – P3 a C

90

180

· Sala d’estar:: 4 preses (1 ut. TV+ 2ut. Tf CAT6 RJ45+ 1 ut. TBA cable)

(*) Els diàmetres s’han estipulat en base als diàmetres de Novatub (acer galvanitzat).

·Arqueta de entrada → fins a 20 PAU → 40 x 40 x 60 cm
· Canalització externa de 63 mm de diàmetre → de 5 a 20 PAU → 4 conductes: 1 TB + RDSI, 1 TLCA, 2
reserva.

A cada planta hi haurà un registre secundari ubicat a l’escala de mides mín. 45 x 45 x 15 cm.

· Dormitori principal: 4 preses (1 ut. TV+ 2ut. Tf CAT6 RJ45+ 1 ut. TBA cable)
· Dormitori secundari i resta estances: 2 preses (1 ut. TV+ 1ut. Tf CAT6 RJ45)

Aspirador mecànic (ventilador).

· Al costat del PAU: 1 presa tapa cega buida configurable

D’ús exclusiu per a les ventilacions de l’habitatge, es situarà en coberta de forma que resulti accessible
per manteniment. (1l/s = 3,6 m3/h)

Tenint en compte el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) s’ha de preveure les següents bases de
corrent:

Conducte R1 → Qve total= 26 l/s = 93,6 m3/h

· al costa d’una presa de TV (a menys de 20cm) hi ha d’haver 2 bases d’endoll (base múltiple).

Conducte A1 → Qve total= 45 l/s = 162 m3/h

· Al costat d’una presa de Telèfon (a menys de 20cm) hi ha d’haver 1 base d’endoll (base simple).

Conducte A2 → Qve total= 24 l/s = 86,4 m3/h

· Al costat d’una presa de TLCA/Reserva (a menys de 20cm) hi ha d’haver 1 base d’endoll (base

Conducte B1 → Qve total= 24 l/s = 86,4 m3/h

simple).

Conducte B2 → Qve total= 90 l/s = 324 m3/h
Les canalitzacions a l’interior de l’habitatge, passaran pel fals sostre i en regates a les parets.

Ventilació addicional

La instal·lació interior estarà formada per xarxa de cables amb conductors de trenats de coure electrolític pur

La ventilació addicional es garanteix mitjançant la extracció mecànica de l’aparell de cocció. No es preveu

de calibre no inferior a 0,5 mm de diàmetre aïllats amb capa contínua de polietilè i registres de presa a on

instal·lació de caldera.

s’instal·laran les Bases d’Accés Terminal (BAT) de cada servei segons se indica als plànols corresponents.

Les cuines disposaran d’un sistema de ventilació per extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció.

Es preveu instal·lació de porter electrònic amb placa exterior de carrer i obre portes a cada habitatge.

S’instal·larà un extractor sobre l’aparell de cocció connectat mitjançant tub vertical e individual amb sortida per
sobre de coberta.
Disposarà d’una capacitat d’extracció de 50 l/s (180 m3/h) i estarà dotat de filtre de greixos i olis així com
d’un dispositiu que indiqui quan s’ha de reemplaçar o netejar l’esmentat filtre.
Aquest aparell no es destinarà a la extracció de locals d’un altre ús.
La secció útil d’aquest aparell serà de 125 cm2.
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8.6.2 Limitació de la dem
manda enerrgètica

8.6 En
nvolvent de
d l’edific
ci i partic
cions interiors

Deman
nda energètica de cale
efacció
Els subs
sistemes qu
ue formen p
part de l’envolvent extterior o de la compartimentació de
d l’edifici e
es poden
classifica
ar de la segü
üent manera
a:
-

F
Façanes: a carrer
c
i a patti

-

M
Mitgeres: en
n contacte am
mb veí o lliure

-

C
Cobertes

-

D
Divisòries interiors vertic
cals

-

D
Divisòries interiors horitzontals

-

P
Paviment en
n contacte am
mb el terreny

Segonss el DB HE 1 i per la zo na climàtica en la que e
ens trobem, la demanda
a energètica
a de calefaccció per ús
residen
ncial privat no ha de supe
erar: Dcal,lim
Kw h/m2 · any
a
(veure ccàlculs a l’An
nnex C.2)
m = 37.30 K

ètic de l’Edifiici (CE3X) → 32.17 kw
w h/m2 any
· Resulttat de l’inforrme del Certiificat Energè

32.17 kw h/m2 any
a
< 37.30
0 Kw h/m2
2 · any → CO
OMPLEIX

Per a cada subsistem
ma s’especiffica la seva composició així
a
com les seves carac
cterístiques i prestacion s segons
els Docu
uments Bàsic
cs del CTE que li siguin d’aplicació.
d

Deman
nda energètica de refrrigeració
Segons lla taula B1 Zones
Z
climàttiques del DB
B HE, la zon
na climàtica
a de Balague
er (província de Lleida) é
és D3.

Per a l a zona climàtica d’estiu
u 3, la demanda energ ètica de reffrigeració pe
er ús residencial privat no ha de
superarr el valor: Dref,lim = 15 k
kW·h/m2 · any

ètic de l’Edifiici (CE3X) → 13.78 kw
w h/m2 any
· Resulttat de l’inforrme del Certiificat Energè
2 any < 15 kW·h/m2 · any → COM
13.7
78 kw h/m2
MPLEIX

Limitació del
d consum
m energètic
8.6.1 L
Quantifficació de la
a exigència
Segons el DB HE 0,
0 el consum
m energètic d’energia primària
p
pro
ocedent de fonts no re
enovables, n
no ha de

Transm
mitància tèrrmica màxi ma de la envolvent

superar: Cep,lim = 67
7.95 Kw h/m2 any (ve
eure càlculs a l’Annex C.1)

at de l’inform
me del Certifficat Energèttic de l’Edific
ci (CE3X) → 57.9 kw h/
/m2 any
· Resulta

57.9 k
kw h/m2 an
ny < 67.95 Kw h/m2 any
a

→ COM
MPLEIX

erència de la zzona climàtica
a D3
Imatge
I
40: Pa
aràmetre característics de l’’edifici de refe
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8.6.3 Aïllament acústic
Segonss el mapa ac
cústic del m
municipi de Balaguer,
B
elss valors límit d’emissió a cústica de la
a zona d’aqu
uest edifici
són:
· Ld (7
7h – 23h) → 60 dB(A)
23h – 7h) → 50 dB(A)
· Ld (2
Els valo
ors d’aïllame
ent acústic qu
ue determina el DB HR ssón els següents:

ent acústic a soroll aeri p
procedent de
e l’exterior
Aïllame

Ima
atge 41: Taula
a 2.3 del DB HS
H 1

mica de les
s particions interiors i mitgeres
Transmitància tèrm

matge 43: Tau
B HR
Im
ula 2.1 del DB

Aïllament a sorolll aeri en....
So roll generat en...

Imatge
e 42: Taules 2.4
2 i 2.5 del DB
D HS1

1.1 DBHR)
(RA ≥....) (ap. 2.1

Niv
vell global de pressiió de
soroll impacte en....
(L’nnTw ≤...) (a
ap. 2.1.2 D
DBHR)

e
recinte

recinte

re
ecinte

recin
nte

protegiit

h
habitable

pro
rotegit

habittable

33 dBA

33 dBA

50 dBA

45 dBA

6
65 dB

60 d
dB

Recin te fora d’uniitat d’ús

Portes 30 dBA
d

Po
ortes 20 dBA

(amb portes comp
partides)

Paret 50 dBA

Pa
aret 50 dBA

Reccinte instal·la
acions

55 dBA

45 dBA

6
60 dB

60 d
dB

Recinte
e mateixa un
nitat d’ús
Recin te fora d’uniitat d’ús
(sense portes compartides)
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8.6.4 F
Façanes
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8.6.5 Mitgeres

Actualment les façan
nes són d’ob
bra de fàbrica
a composta per una fulla
a exterior de
e maó cara vista.
v
Com a aïllant tèrmic
c per a les fa
açanes s’ha escollit
e
la cel·lulosa proje
ectada.

En aque
est edifici hii ha dos mo dalitats de mitgera,
m
una
a en contactte amb l’ediffici del costa
at i l’altra en
n contacte
amb l’e
exterior que serà tractad
da com una façana
f
ventillada.

En façan
nes s’aplicarà
à Thermopa
al 35, aïllam
ment tèrmic i acústic de cel·lulosa projectada per les seve
es bones
prestacio
ons:
· Proced
deix d’un prroducte reciclat (paper de diari re
eciclat tracta
at amb sals
s de bòrax que li prop
porcionen
propietats ignífugues, insecticide
es i antifúng
giques)

Mitgera
a en contac
cte amb ed
difici veí
Comp
posició (codi P.1.3 del ca
atàleg d’elem
ments const ructius. CTE)

· Innocu pel medi am
mbient
· Coeficie
ent de condu
uctivitat tèrm
mica baix: (0
0,036 W/mk
k)

Maó ce
eràmic perfo
orat (27 x 13
3 x 9 cm)

· Superfíície homogènia sense juntes.

Enguix
xat a bona vista
v
amb gu
uix YG, acaba
at lliscat am b guix YF, pintat amb piintura
plàsticca amb acab
bat llis

· Absorció acústica per
p e=8cm: 52 db

Gruix (cm))
13
2

· Bona p
protecció en front del foc
c: E d0s 2
· Resistè
ència a la diffusió vapor d
d’aigua: 1-2

DB HE 1:

U = 1/(0,26+0,,28) → U=1,85 W/m2K (es descon
neix composiició mitgera veïna)< 1,2
20 W/m2K

· Absorció d’aigua: 2-4
2 kg/m2

DB HR:

RAtrr = 42dBA ≥ 40 dBA
m = 150 kg/m2

(veure fi
fitxa caracterrístiques en l’Annex G.1))
Segons e
el que deterrminen les ta
aules 2.5 i 2.6
2 de l’aparttat “2.3 Fach
hadas” del DB
D HS1, les façanes han
n de tenir
un grau
u d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en
n zona eòlica C , alçada
a de l’edifici <15m i zon
na pluviomè
ètrica III,

a en contac
cte amb ex
xterior
Mitgera

classe d’’entorn E1).
Compos
sició (codi F.1.4
F
del catàleg d’eleme
ents constructius. CTE)

G
Gruix
(cm)
11

Maó ceràmic cara viista (24 x 11
1 x 5 cm)
Revestim
ment de morrter de ciment

1

Aïllamen
nt tèrmic de celulosa pro
ojectada The
ermopal 35 (0,036
(
W/mK
K)

8

Cambra d’aire sense
e ventilar + perfilaria de
e trasdossat

5
1.5

Trasdossat de cartró
ó-guix

Aquesta
a mitgera re
ep un tractam
ment de façana ventila
ada ja que la parcel·la v
veïna forma part d’un pla
a especial
bitatges uniffamiliars de PB + P1 i p
urbanísstic, en la qu
ual estan co
onstruïts hab
per tant, és probable qu
ue mai es
constru
ueixi en alturra.
5/3, aïllame
En la m
mitgera expo
osada a la in
ntempèrie s’’aplicarà The
ermopal 35
ent tèrmic i acústic de c
cel·lulosa
nes ventilade
millora
ada per a po
oder utilitzarr-se en façan
es:
· Coeficcient de cond
ductivitat tèrrmica baix: (0,036 W/m
mk)
· Superrfície homogènia sense j untes.
· Absorrció acústica per e=8cm:: 52 db

DB HE 1:

2

2

U = 1/(0,57+RATT) → U=0,35
581 W/m K < 0,60 W//m K
2

DB HR:
DB HS 1
1:

· Bona protecció en
n front del fo
oc: E d0s 2

RAT = 0.08/0.036
6 = 2.22 W//m K

8
· Resisttència a la difusió vapor d’aigua: >8

RAtr = 55dBA ≥ 30 dBA

segon
· Absorrció d’aigua: 0,30 kg/m2 (aïllant no hidròfil
h
ns CTE)

m = 184kg/m2

1)
(veure fitxa caracte
erístiques en
n l’Annex G.1

grau d’impermea
abilitat = 3.
olor blanc p
Com a acabat exte
erior s’utilitzzaran panells de fusta
a i ciment de
d la marca
a Viroc en co
per ser un
ent a insecte s.
materia
al no tòxic, ig
gnífug, hidrò
òfug, aïllant tèrmic i acú stic i resiste
s un sistema
ge amb regu
st sistema p
Es col·l ocarà amb el
e sistema V
Virocnail, es
a d’ancoratg
ulació. Aques
permet les
Ima
atge 44: Comp
posició de faç
çana

açanes
Oberturres de les fa
La fusterria exterior serà
s
primord
dialment d’alumini lacat i envidrame
ent amb cam
mbra d’aire i baix emissiu
u.
(veure c
característiqu
ues en els pllànols de fus
steria)

ncament ni ssobre esforços al llarg de
dilataci ons del material i no pro
ovoquen tren
e la vida del material.
(veure
e fitxa caractterístiques en
n l’Annex G.6)
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Compos
sició (codi F.8.1
F
del catàleg d’eleme
ents constructius. CTE)

G
Gruix
(cm)

Revestim
ment exterio
or discontinu
u de panells de
d fusta i cim
ment (120 x 60 cm) (0,2
22
W/mK)

1.6

Separac
ció entre revestiment i aïïllament (perfileria reves
stiment)

3

Aïllamen
nt tèrmic de celulosa pro
ojectada The
ermopal 35/3
3 (0,036 W/mK)

8

Maó ceràmic perfora
at (27 x 13 x 9 cm)

13

Enguixat a bona vistta amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pinttat amb pinttura
plàstica amb acabatt llis

2

8.6.6 Cobertes
En aque
est edifici hi ha les segü ents modalittats de cobe
erta:
· Coberrta inclinada amb teula p
plana
· Coberrta plana invertida no tra
ansitable
· Coberrta plana invertida transiitable

Cobertta inclinada
a (pendent 35%, aprox. 19º)
Per a la
a coberta inc
clinada s’ha optat per un
na impermea
ànicament
abilització de làmina de butil EPDM fixada mecà
sobre e
el suport deg
gut a que la pendent es superior al 1
15%.

DB HE 1:

2

2

U = 1/(0,47+RATT) → U=0,47
7 W/m K < 0,60 W/m K
2

RAT = 0.06/0.036
6 = 1.67 W//m K
DB HR:

Les pro
opietats d’aquest materia
al fan que quan es forad
da al clava els
e perfils, el cautxú abra
aça el clau i segella el
forat m
mantenint la impermeabil
i
litat.

RA = 42dBA ≥ 3
30 dBA
m = 156 kg/m2
Comp osició (codi C.9.5 del ca
atàleg d’elem
ments constrructius. CTE)

Gruix
G
(cm)

Teula p
plana, col·locada en sec sobre rastre
ells

2

Aïllame
ent tèrmic no hidròfil, co
omposat perr panell rígid de poliestirè extrusiona
at
XPS, a
amb resistència a la com
mpressió >30
00KPa, superrfície estriada i encadella
at
4 W/mK)
(0,034

8

Capa sseparadora (geotèxtil)
(
Làmina
a impermeab
bilitzant de b
butil EPDM

1

Capa sseparadora (geotèxtil)
(
30

Sostre
e inclinat unid
direccional
at lliscat amb
Enguix
xat a bona vista amb guiix YG, acaba
b guix YF, pintat amb
pintura
a plàstica am
mb acabat lli s
DB HE 1:

37 W/m2K < 0,40 W/m
m2K
U = 1/(0,37+RAAT) → U=0,3
RAT = 0.08/0.03
34 = 2.35 W/m
W 2K

DB HR:

RAtrr = 41dBA ≥ 30 dBA
m = 182 kg/m2

IImatge 45: co
omposició mittgera en conta
acte amb l'aire
e
(de
etall en Docum
mentació Gràfi
fica)

ge 46: compossició coberta inclinada
Imatg
i
detall en Docu
àfica)
(d
umentació Grà

2
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Coberta
a plana no transitable
t
(coberta in
nvertida)

Compo
osició (codi C.5.3
C
del cattàleg d’elem
ments constru
uctius. CTE)
Capa de
e triturat cerràmic

Cobertta plana tra
ansitable (ccoberta inve
ertida)

Gruix (cm)
10

Capa se
eparadora an
ntipunxonam
ment poliprop
pilè - polietilè amb una resistència
r
a la
perforac
ció de 525 N
Aïllament tèrmic no
o hidròfil, com
mposat per panell rígid de
d poliestirè
è extrusionatt
XPS, am
mb resistència a la comp
pressió >300
0KPa, superffície estriada
a i encadellatt
(0,034 W/mK)

7

1

Capa se
eparadora (g
geotèxtil)
Formació 1,5% pen
ndents amb fformigó cel·llular, capa de
d morter de
e 3 cm de gru
uix
mínim.
Sostre p
pla unidirecc
cional amb c
capa de compressió.
Enguixa
at a bona vis
sta amb guix
x YG, acabatt lliscat amb guix YF, pin
ntat amb
pintura plàstica amb acabat llis.
DB HE 1:

U = 1/(0,44+RATT) → U=0,40
0 W/m2K < 0,40 W/m2K

Comp osició (codi C.1.3 del ca
atàleg d’elem
ments constrructius. CTE)

2

Morterr de ciment

1

Capa sseparadora antipunxona
a
ment polipro
opilè - poliettilè amb una resistència a la
perfora
ació de 525 N

30
2

Forma ció 1,5% pendents amb
b formigó cel·lular, capa de morter de 3 cm de g ruix
mínim .
Sostre
e pla unidirec
ccional amb capa de com
mpressió.
Enguix
xat a bona vista amb guiix YG, acaba
at lliscat amb
b guix YF, pintat amb
pintura
a plàstica am
mb acabat lli s.

RAT = 0.07/0.034
4 = 2.06 W//m K
RA = 57dBA ≥ 3
30 dBA

DB HE 1:

396 W/m2K < 0,40 W/m2K
U = 1/(0,46+RAAT) → U=0,3
RAT = 0.07/0.03
34 = 2.06 W/m
W 2K

m = 372 kg/m2 (sostre)
DB HR:

RA = 57dBA ≥ 30 dBA
m = 372 kg/m2
2 (sostre)

Imatge 47: composició
ó coberta no transitable
t
etall en Docum
mentació Gràfi
fica)
(de

1

Capa sseparadora (geotèxtil)
(

2

DB HR:

7

Capa sseparadora (geotèxtil)
(
Làmina
a impermeab
bilitzant de b
butil EPDM

5 cm
c promig

Gruix
G
(cm)

Pavime
ent ceràmic,, acabat antiilliscant.

Aïllame
ent tèrmic no hidròfil, co
omposat perr panell rígid de poliestirè extrusiona
at
XPS, a
amb resistència a la com
mpressió >30
00KPa, superrfície estriada i encadella
at
(0,034
4 W/mK)

Capa se
eparadora (g
geotèxtil)
Làmina impermeabilitzant de bu
util EPDM

42

8: composició
Imatge 48
ó coberta plana transitable
detall en Docu
àfica)
(d
umentació Grà

7,5 cm promig
g
30
2
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Coberta
a plana tran
nsitable (pa
ati posterior)

Compo
osició

8.6.7 Divisòries interiors v
verticals
Gruix (cm)

Paviment flotant de
e fusta sintèttica.

at autoport ant i plaques de guix laminat (in
nterior habi tatges)
Divisòrria entrama

2,3
Compo
osició (codi P.4.1) del c atàleg d’elem
ments const ructius. CTE)

Rastrells de fusta siintètica
Membra
ana líquida en
e base de p
poliuretà
Capa de
e morter de protecció

7

Gruix (cm))

Placa d
de guix lamin
nat 15 mm

1.5

Aïllame
ent acústic de fibres de ccànem i cel·llulosa (BioFi b guata) (attenuació acú
ústica
47dB)

4.5

Placa d
de guix lamin
nat 15 mm

1.5

Capa se
eparadora (g
geotèxtil)
Làmina impermeabilitzant de bu
util EPDM

1

Capa se
eparadora (g
geotèxtil)

DB HE 1:

RAT = 0.06/0.03
36 = 1.67 W/m
W 2K
DB HR:

Formació 1,5% pen
ndents amb fformigó cel·llular, capa de
d morter de
e 3 cm de gru
uix
mínim.

RA = 43dBA > 33 dBA
m = 26 kg/m2

7,5 cm promig

Sostre p
pla unidirecc
cional amb c
capa de compressió.

U = 1/(0,38+RAAT) → U=0,4
49 W/m2K

30

Acabat d
de tarima de
e fusta sintè
ètica formada
a per 60% de
d fibres de fusta, 35% de polímers
s recuperats i 5% de
additius naturals am
mb fixació oculta mitjança
ant rastrells.
El model escollit es Neocros
N
de lla casa Neotture. Es un producte
p
100
0% reciclat i reciclable.
(veure c
característiqu
ues tècnique
es en l’Annex
x G.6)

cs i, entre esp
Imatge 50:: composició de
d divisòria en
ntre espais sec
pai sec i humit
detall en Docu
àfica)
(d
umentació Grà

eparació en
at autoport ant i plaques de guix laminat (se
ntre habitattges)
Divisòrria entrama

Imatge 49: composició co
oberta plana pati
p
posterior
(de
etall en Docum
mentació Gràfi
fica)

ments const ructius. CTE)
Compo
osició (codi P.4.2) del c atàleg d’elem
Doble p
placa de guix
x laminat 15
5 mm
Aïllame
ent acústic de fibres de ccànem i cel·llulosa (BioFi b guata) (attenuació acú
ústica
47dB)
Doble p
placa de guix
x laminat 15
5 mm
DB HE 1:

47 W/m2K
U = 1/(0,46+RAAT) → U=0,4
RAT = 0.06/0.03
36 = 1.67 W/m
W 2K

DB HR:

RA = 52dBA > 50 dBA
m = 44 kg/m2

Gruix (cm))
3
4.5
3
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p
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RSF = 0.02+ RAAR = 0.53 m2K/W
RAT = e/λ = 0.0
02/0.039 = 0.51
0
m2K/W

DB HR:

RA = 62dBA ≥ 50 dBA
m = 372 kg/m2
2 (sostre)

Imatg
ge 51: compos
sició divisòria entre habitattges i zones co
omuns
(de
etall en Docum
mentació Gràffica)

Im
matge 52: com
mposició divisò
òria horitzonta
al entre habita
atges
(d
detall en Docu
umentació Grà
àfica)

Divisòries interiors h
horitzontals
8.6.8 D
Tots els sostres de l’edifici tene
en la mateix
xa estructura
a unidireccio
onal però en
n funció de l’ús tenim 3 variants
d’aïllame
ent i d’acaba
at:
· Els esp
pais comuns tenen acaba
at ceràmic
· Els hab
bitatges disp
posaran de te
erra radiant amb acabatt ceràmic
· Els esp
pais d’instal·llacions de clima de cobe
erta estaran aïllats en fro
ont a les vibracions de le
es màquiness.

8.6.9 Paviment en contaccte amb el terreny

Divisòria interior espais
e
comu
uns

un so
La plan
nta baixa de
e l’edifici esstà situada sobre
s
ostre sanitarri excepte la
a zona del vestíbul que
e esta en

Compo
osició
Rajola d
de porcellàniic presa amb
b morter adh
hesiu.
Sostre u
unidirecciona
al amb capa de compres
ssió
Enguixa
at a bona vis
sta amb guix
x YG, acabatt lliscat amb guix YF, pin
ntat amb
pintura plàstica amb acabat llis.

Grruix (cm)
2
32

contactte amb el terrreny.
Gruix (cm))

Compo
osició
Rajola de porcellàn
nic presa am
mb morter adhesiu.
oderada i arm
Solera de formigó armat amb rretracció mo
mada

2

Compo
osició (codi S.0.1)
S
del ca
atàleg d’elem
ments constrructius. CTE))

1

Capa se
eparadora (g
geotèxtil)
Grruix (cm)

Rajola d
de porcellàniic presa amb
b morter adh
hesiu.

2

Morter d
de ciment M-8.
M

4

Panell a
aïllant d’EPS--Poliestirè ex
xpandit amb
b nopas, densitat 50 Kg//m3, gruix
base 15
5 mm, alçada
a total 45 m
mm; resistènc
cia al foc euroclasse F, amb
a
barrera
inferior antivapor. (0,039
(
W/mK
K)

Sostre u
unidirecciona
al amb capa de compres
ssió
Enguixa
at a bona vis
sta amb guix
x YG, acabatt lliscat amb guix YF, pin
ntat amb
pintura plàstica amb acabat llis.

Solera de formigó en massa ex
xistent

2 (Promig)

Imatge 53: co
era
omposició sole
detall en Docu
àfica)
(d
umentació Grà

Film anttihumitat de
e polietilé
32
2

20

Capa se
eparadora (g
geotèxtil)
Làmina
a impermeab
bilitzant de b
butil EPDM

h
habitatges
Divisòria interior horitzontal

2
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8.6.10 Sala de in
nstal·lacion
ns (planta
a sota cobe
erta)
a plana tran
nsitable (co
oberta invertida)
Coberta

Compo
osició (codi C.1.3
C
del cattàleg d’elem
ments constru
uctius. CTE)

Gruix (cm)

Paviment ceràmic, acabat antillliscant.

2

Morter d
de ciment

1

Capa se
eparadora an
ntipunxonam
ment poliprop
pilè - polietilè amb una resistència
r
a la
perforac
ció de 525 N
Aïllament tèrmic no
o hidròfil, com
mposat per panell rígid de
d poliestirè
è extrusionatt
XPS, am
mb resistència a la comp
pressió >300
0KPa, superffície estriada
a i encadellatt
(0,034 W/mK)

7

Capa se
eparadora (g
geotèxtil)
Làmina impermeabilitzant de bu
util EPDM

1

Capa se
eparadora (g
geotèxtil)
Formació 1,5% pen
ndents amb fformigó cel·llular, capa de
d morter de
e 3 cm de gru
uix
mínim.
Sostre p
pla unidirecc
cional amb c
capa de compressió.
Enguixa
at a bona vis
sta amb guix
x YG, acabatt lliscat amb guix YF, pin
ntat amb
pintura plàstica amb acabat llis.
DB HE 1:

7,5 cm promig
30
2

U = 1/(0,46+RATT) → U=0,39
96 W/m2K < 0,40 W/m
m2K
RAT = 0.07/0.034
4 = 2.06 W//m2K

DB HR:

RA = 57dBA ≥ 5
55 dBA
m = 372 kg/m2 (sostre)

Divisòria vertical
Compos
sició (codi P.1.4
P
+ TR2)) del catàleg d’elements constructius
s. CTE)

G
Gruix
(cm)

Maó perrforat

13

Aïllamen
nt acústic de
e fibres de cà
ànem i cel·lu
ulosa (BioFib
b guata) (ate
enuació acús
stica
47dB)

4.5

Placa de
e guix lamina
at 15 mm

1.5

DB HE 1:

R = (0,23+0,26)) → R=0,49
9 m2K/W (p
paret ceràmic
ca)
R = (0,06+ RAT) → R=1,72 m2K/W (tra
asdossat)
RAT = 0.06/0.036
6 = 1.67 W//m2K
U = 1/(0,49+1,7
72) → U=0,45 W/m2K

DB HR:

RA = 42 + 7 = 4
49dBA > 45 dBA

Imatge 54
4: composició divisòries verrtical i horitzon
ntal de sala d''instal·lacions
(d
detall en Docu
umentació Grà
àfica)
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D’aquesta manera tots els punts que potencialment poden ser ponts tèrmics queden aïllats excepte els cantells
de sostre de la façana principal que, degut a que aquest tancament ja estava prèviament executat, no es pot

Durant l’elaboració d’aquesta proposta s’han estudiat els diferents ponts tèrmics de l’edifici i s’han pres les
següents solucions per a cada un d’ells, tenint en compte la zona climàtica D:
· Pilar integrat en façana
· Pilar en cantonada
· Brancal
· Llinda
· Escopidor
· Caixa de persiana
· Trobada de façana amb sostre
· Trobada de façana amb coberta plana
· Trobada de façana amb terra en contacte amb l’aire
Tant els pilars integrats en façana com els que estan en cantonada es preveu trasdossar per l’interior amb
entramat de guix laminat i aïllament de plaques de fibra de cel·lulosa i cànem (λ = 0.040 W/mk), model Biofib
guata de la casa BioFib. A més la façana ventilada disposa d’aïllament tèrmic de cel·lulosa projectada (λ =
0.036 W/mk), cobrint així exteriorment els pilars en cantonada. (veure característiques en l’Annex G.1).
El brancal està format pel tancament de cara vista fins a línia de fusteria i la fusteria enrasada per la cara
interior.
La altura de la fusteria de la façana posterior es igual a l’altura lliure total de la planta i per tant, no hi ha
llinda.
En les obertures de la façana de carrer, la llinda està constituïda per un perfil metàl·lic arriostrat amb corretges
ancorades al cantell del forjat i recolzat sobre la fulla de cara vista.
Els escopidors de les obertures es preveu que sigui una peça prefabricada de formigó polímer col·locat sobre la
fulla de ceràmica cara vista i enrasat a la fusteria.
Només les obertures de façana principal disposen de caixa de persiana. Aquesta és “in situ” i aïllada
tèrmicament mitjançant aïllant reflexiu multicapa per tal de perdre el mínim espai dins del calaix. El model
escollit és TQ Tecnotermic A3 de Tecnol (λ = 0.037 W/mk). (veure característiques tècniques en l’Annex G.1)
Les tres tipologies de coberta estan aïllades tèrmicament amb panells rígids de poliestirè extrusionat (XPS)
(cond. Tèrmica λ = 0.034 W/mk).
Les tres plantes d’habitatges disposen de terra radiant, amb la qual cosa tota la superfície dels habitatges està
coberta per panells d’aïllant EPS de nopas (cond. Tèrmica λ = 0.039 W/mk)
En els cantells de sostres de la façana posterior es col·loca l’aïllant reflexiu multicapa TQ Tecnotermic A3 i es
revesteix amb xapa d’alumini lacat com la resta de fusteria.

conèixer si en el moment de la construcció es va col·locar alguna protecció en el cantell.
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cultiu d
degut a que aquesta últiima planta disposa
d
d’un
na altura lliure reduïda i la coberta enjardinada
e
necessita

ectes estu
udiats
8.7 Alttres aspe

uns gru
uixos més im
mportants qu
ue una coberrta transitab le.

Recollid
da d’aigües pluvials

Façana
a enjardinada

Degut a la baixa plu
uviometria de
e la zona de
e Balaguer, la capacitat de recollida d’aigua de pluja
p
és mol t inferior
a les ne
ecessitats a cobrir, un 2
23% del tottal necessarii. Per tant s’ha
s
descartat aquest sistema de rreciclatge
d’aigües. (veure càlc
culs en Anne
ex B.6)

Una alttra proposta
a que s’haviia plantejat inicialment era la poss
sibilitat de i nstal·lar una
a façana ve
erda en la
mitgera
a que queda en contacte
e amb l’exte
erior però ta
ambé es va descartar pe
er evitar mo
olèsties de b rutícia als
habitatg
ges veïns i perquè
p
és de
e difícil accés
s per a realittzar el manteniment.

a solar tèrm
mica
Energia

Il·lumi nació naturral amb con
nductes solars

Per a cobrir les nece
essitats exigiides en el De
ecret d’Ecoeficiencia (mé
és restrictive
es que en el CTE) són ne
ecessaris
2

2

Per tal d’aconseguir la màxima il·luminació
ó natural en els espais més
m interiors dels habitattges com de les zones

27,32 m de captad
dors solars q
que equivalen a 11 capttadors de 2,5m .

comunss, s’havia plantejat la possibilitat d’instal·lar cconductes solars
s
però per a optim
mitzar l’espa
ai i poder

Com que
e es vol don
nar ús a la tterrassa orie
entada a carrrer, únicament es podriien instal·larr els captado
ors en la

utilitzarr el mínim número
n
de cconductes pe
er a donar sservei a dive
ersos punts, es necessita diàmetress grans de

coberta inclinada orrientada a su
ud i en la co
oberta plana
a superior. Això
A
fa que sigui
s
insuficiient per ubiccar totes

conducttes, fet que es incompattible amb les
s dimensionss reduïdes de l’edifici.

les plaqu
ues solars. (veure càlculs en Annex B.7)
Per tant es descarta
a aquest sistema per a produir ACS
S i es plante
eja l’aerotèrm
mia com a alternativa
a
jja que, a

Terra rradiant en sec
s

més, pott donar serv
vei per a cale
efacció, refrigeració i ACS.

El terra
a radiant en sec es una
a bona soluc
ció en de vo
oler fer una construcció prefabricada o en sec i evitar la
humitatt d’obra però
ò no és tan e
eficient com el sistema ttradicional de terra radia
ant ja que la
a difusió de lla calor es
fa mitja
ançant una superfície m
metàl·lica i al
a no tenir ccapa de morrter, el siste
ema no té ta
anta inèrcia tèrmica i
es refreda en quan no fu
l’espai e
unciona la ca
aldera. Per ttant, es desc
carta aquesta
a opció.

Imatge 55: possible distri
ribució de capttadors solars

adors solars
s
Façana amb capta
En un in
nici es plante
eja instal·lar panells sola
ars en la faç
çana mitgera
a orientada a oest ja que
e disposa de
e més de
200 m2 i les construccions veïne
es són habita
atges unifam
miliars que fo
ormen part d’un
d
pla espe
ecial urbanísstic i, per
tant, no hi ha previs
sió de que es
s construeixii en altura a llarg temps.
Finalmen
nt, es desca
arta aquesta
a opció per la falta de rendiment degut
d
a la orientació
o
i, a més, perquè pot
produir rreflexió del calor
c
sobre e
els habitatge
es veïns.

a solar fotov
voltaica
Energia
L’energia
a solar fotov
voltaica te la
a mateixa problemàtica
p
que en la solar
s
tèrmic
ca de superfície insuficie
ent per a
instal·larr els captado
or solars.

Coberta
a enjardinada
En la ide
ea inicial s’havia plantejat construir una coberta
a enjardinad
da en les terrrasses de la
a planta sota
a coberta
per aïllar la planta inferior
i
i don
nar servei a aquests es
spais però fin
nalment s’ha
an substituïtt per unes ttaules de
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9 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS

Es volia aconseguir un edifici amb la màxima eficiència energètica possible i la mínima demanda, i sense
barreres arquitectòniques.
La dificultat per complir l’objectiu inicial rau, sobretot, en les dimensions de l’edifici (façana estreta) i en que
l’estructura portant estava prèviament construïda (altures de planta ajustades, balcons, etc.).
Tot i que part de les façanes s’enderroquen per a complir amb els requeriments d’habitabilitat, s’ha intentat
mantenir el màxim, això fa que algunes trobades com el cantell de sostre amb la façana no es pugi aïllar
perfectament.
Crec que es més factible arribar a obtenir una bona eficiència energètica a partir d’una construcció de nova
planta, en rehabilitacions integrals o en reformes d’edificis on les dimensions no estiguin tan ajustades i on es
pugui decidir els sistemes mes adients durant el projecte abans de l’execució de l’obra.
Tot i així, al final s’ha obtingut una qualificació energètica C, utilitzant una construcció mixta amb sistemes
respectuosos amb el medi ambient i altres que no ho son tant però que tenen bones prestacions.
A nivell de distribució i d’accessibilitat de l’edifici, crec que s’ha aconseguit el que es buscava, un edifici
funcional, pensat pels usuaris als qui va destinat i amb espais amplis i lluminosos.

Ha sigut un treball llarg i costós en el que s’han estudiat diversos temes sobre l’estructura, instal·lacions i
envolvent, però que ajuda a entendre la construcció com un conjunt i a saber escollir la millor opció per a cada
situació.
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Descens de càrregues
SOSTRE de PB, P1 i P2

BALCONS (Elements volats)
CTE

CONCEPTE

KN/m2

Càrregues permanents

C.P.

taula C.5

Pes propi sostre unidireccional (e< 0.30cm)

4,00

taula C.3

Paviment ceràmic (e = 0,05 m)

0,80

KN/m

C.V.

Pes propi barana

C.P.

KN/m3

CTE

C.P.

taula C.5

Pes propi sostre unidireccional (e< 0.30cm)

4,00

taula C.3

Paviment ceràmic (e = 0,07 m)

1,10

apt. 2.1.3

Tabiquería

1,00

apt. 3.5.1

C.V.

Pes propi barana en voladís

Càrregues variables
apt. 3.1.1.4

KN/m2

Càrregues permanents

C.V.

0,20

CONCEPTE

KN/m
C.P.

KN/m3

C.V.

0,20

Càrregues variables

Sobrecàrrega d'ús

2,00

Sobrecàrrega de neu

1,00

Coeficient de Seguridad

1,35

SUBTOTAL (càrrega x intereix x c. Seg)

TOTAL BALCONES

1,50

2,00

1,35

taula 3.1

Sobrecàrrega d'ús

taula 3.1

Sobrecàrrega d'ús en punta de voladís

1,50

6,48 3,00 0,27 3,00
9,48

2,00
2,00

Intereix de biguetes (100 cm)

1,00

1,00

1,00

1,00

Coeficient de Seguretat

1,35

1,50

1,35

1,50

8,23

3,00

0,27

3,00

SUBTOTAL (càrregues x intereix x coef. Seg)

3,27

TOTAL SOSTRE PB, P1 i P2 (KN/m bigueta)

11,23

3,27

KN/m2

KN/m

SOSTRE SANITARI
CTE

CONCEPTE

KN/m2

Càrregues permanents

C.P.

taula C.5

Pes propi sostre unidireccional (e< 0.30cm)

4,00

taula C.3

Paviment ceràmic (e = 0,05 m)

0,80

apt. 2.1.3

Tabiquería

KN/m

C.V.

1,00

C.P.

C.V.

KN/m3

Sostre de P3
CTE

Càrregues permanents

C.P.

taula C.5

Pes propi sostre unidireccional (e< 0.30cm)

4,00

taula C.3

Paviment ceràmic (e = 0,05 m)

0,80

apt. 2.1.3

Tabiquería

1,00

Càrregues variables

C.V.

Pes propi barana en voladís

taula 3.1

Sobrecàrrega d'ús residencial

2,00

taula 3.1

Sobrecàrrega d'ús gimnàs

5,00

Sobrecàrrega d'ús evacuació zones comuns

1,00

apt. 3.1.1.3

CONCEPTE

1,00

1,00

Coeficient de Seguretat

1,35

1,50

SUBTOTAL ús residencial (càrregues x intereix x coef. Seg)

7,83

4,5

SUBTOTAL ús gimnàs (càrregues x intereix x coef. Seg)

7,83

9

TOTAL S. SANITARI RES. (KN/m de bigueta)

12,33

TOTAL S. SANITARI GIM. (KN/m de bigueta)

16,83

C.V.

0,20

Càrregues variables
taula 3.1

Intereix de biguetes (100 cm)

C.P.

Sobrecàrrega d'ús (trasters)

3,00

Sobrecàrrega d'ús en punta de voladís
apt 3,5,1

2,00

Sobrecàrrega de neu

1,00

Intereix debiguetes (100 cm)

1,00

1,00

1,00

1,00

Coeficient de Seguretat

1,35

1,50

1,35

1,50

7,83

4,5

0,27

3,00

SUBTOTAL (càrregues x intereix x coef. Seg)

TOTAL SOSTRE P3 (KN/m bigueta)

12,33

3,27

KN/m3
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SOSTRE DE COBERTA
CTE

PILARS DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/12/IIa
CONCEPTE

tabla C.5
tabla C.5
tabla C.5

KN/m2

Càrregues permanents (en proj. horitz.)

C.P.

Pes propi sostre unidireccional (e< 0.30cm)
Faldó de teula
Coberta plana invertida amb grava

4,00
2,00
2,50

C.V.

KN/m
C.P.

KN/m3

CTE

CONCEPTE

Càrregues permanents

C.V.

Pes propi formigó

KN/m2
C.P.

C.V.

KN/m
C.P.

KN/m3

C.V.
25,00

Coeficient de Seguretat

1,60

Càrregues variables
Sobrecàrrega de neu (faldó 19º) (q=1*0,5)
Sobrecàrrega de neu (plana invertida)
Sobrecàrrega d'ús (coberta transitable)

apt. 3.5.1
apt. 3.5.3
taula 3.1

Intereix de biguetes (82 cm)
Coeficient de Seguretat

1,00
1,35

1,00
1,50

SUBTOTAL (faldó 19º) (càrreg. x intereix x c. Seg)

8,10

0,75

SUBTOTAL (plana) (càrreg. x intereix x c. Seg)

8,78

3,00

TOTAL FALDÓ COBERTA 19º (KN/m de bigueta)
TOTAL FALDÓ COBERTA PLANA (KN/m de bigueta)

SUBTOTAL (càrreg. x intereix x c. Seg)

0,50
1,00
1,00

TOTAL PILARS (KN/m3)

8,85
11,78

BALCONS (Elements volats)
CTE

CONCEPTE

KN/m2

Càrregues permanents

C.P.

tabla C.5

Pes propi sostre unidireccional (e< 0.30cm)

4,00

tabla C.3

Paviment ceràmic (e = 0,05 m)

0,80

C.V.

Pes propi barana

KN/m
C.P.

C.V.

0,20

Càrregues variables
apdo. 3.1.1.4
apt. 3.5.1

Sobrecàrrega d'ús

2,00

Sobrecàrrega de neu

1,00

Coeficient de Seguridad

1,35

SUBTOTAL (càrrega x intereix x c. Seg)

TOTAL BALCONES

1,50

2,00

1,35

1,50

6,48 3,00 0,27 3,00
9,48

3,27

KN/m3

40,00

40,00
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Comp
provació de l’estrructura
· Dimen
nsions nervi: 12 x 30 cm
m (b x h)
· Formi gó: HA-25/B
B/20/I

SOSTRE
E SANITARII

· Acero : B 500 S → fyd = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm2
max de bigu
ua:
· Llum m

Dades d
del formigó
ó (segons dades del prrojecte orig
ginal)

5.70 m

· Fletxa
a max bigua: L/500 o (L//1000)+0.5 = 11 mm

·H
HA/25/B/20//I
·R
Resistència característica
c
a:

25 N/mm
m2

·P
Pes específic
c:

25,00 KN
N/m3

Dades d
de l’acer (segons dade
es del proje
ecte origina
al)
·T
Tipus d’acer:

B-500 SD
D
2

· ffyd = 500/1,,15 = 434,78 N/mm
·T
Tipus d’acer laminat:

S 235 JR

Dades S
Sostre Planta tipus
·S
Sostres unidireccional de
e bigues prefabricades autorresisten
a
nts T-18
· IIntereix:

0,70 cm

·C
Cantell del sostre:

5m
27+5

Càrregu
ues conside
erades
Veure cà
àrregues del quadre Sos
stre Sanitari

i De
Imatge 2: Acc
cions, Tallantss, Moments, Reaccions
R
eformacions de la biga (calcculat amb softtware WinEva
a 8)

Biga continua
· Quanttia geomètric
ca mínima (ttabla 42.3.5 EHE 08) Big
ga:
As = 2. 8 ‰ → As = 120 x 300 x 0,0028 → As = 100.8
80 mm2
25 KNm
· Mmax mes desfavo
orable negattiu = -40.62

orable positi u = 34.67 KNm
K
· Mmax mes desfavo
mes desfavo
orable = 39. 55 KN
· Vmax m
X
· Fletxa
a: 0.3 mm < 9.9 mm → COMPLEIX
la info
es caracterísstiques de la
a bigueta auttoportant.
ocumentació
ó del projectte original manca
m
ormació de le
En la do
hauria de
Per tan t, determina
arem el tipuss de reforç que
q
e tenir per a cobrir les n
necessitats generades.
Imatge 1:
1 Biga continua que es com
mprovarà

es del model T-18 de biigueta i les sol·licitacion
ns més desffavorables, lla bigueta
Segonss la fitxa carracterístique
erior per nerrvi de 1Ø10 + 1Ø16.
hauria d
de tenir com
m a mínim un
n reforç supe
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SOSTR
RE PLANTA TIPUS
Dades del formigó (segons d
dades del projecte
p
ori ginal)
· HA/25/B/20
0/I
· Resistència característicca:

25 N/mm
m2

· Pes específiic:

25,00 K
KN/m3

Dades de l’acer (s
segons dad
des del projjecte origin
nal)
· Tipus d’acer:

B-500 S
SD
2

· fyd = 500/1
1,15 = 434,7
78 N/mm
· Tipus d’acer laminat:

S 23
35 JR

Dades Sostre Planta tipus
· Sostres unidireccional d
de bigues “in
n situ”
· Intereix:

0,82
2 cm

· Cantell del sostre:

27+
+5 m

Càrreg
gues considerades
Veure ccàrregues de
el quadre So
ostre de PB, P1 i P2

ontinua
Biga co

Imatge 3: Fiitxa de caractterístiques tèc
cniques del sos
stre de bigues
s model T-18

omprovarà
Imatge 4: Biga contiinua que es co
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· Dimen
nsions nervi: 12 x 30 cm
m (b x h)
· Formi gó: HA-25/B
B/20/I
· Acero : B 500 S → fyd = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm2
· Llum m
max de bigu
ua:

4.95 m

· Fletxa
a max bigua: L/500 o (L//1000)+0.5 =

9.9 mm
m

Ima
atge 5: Secció del forjat i arrmadura previista per als ne
ervis

En el plà
ànol d’estruc
ctura de plan
nta tipus del projecte original es des
scriu la secciió del sostre
e i s’inclou un
n quadre
explicatiu de les arm
madures de reforç sego
ons el tipus de nervi com
m es pot ve
eure en la im
matge 2 perrò manca
identifica
ar a la planta
a el tipus de
e nervi que s’enumera
s
en
n la taula.
Per tant,, no coneixe
em quin es e
el reforç prev
vist per a la biga que es
stem estudia
ant. Es per això
a
que en b
base a la
informac
ció de que disposem, determinarem quin es l’arm
mat de reforrç que s’hauria d’haver col·locat.
c

Secció e
en mm2 de les armadures de refforç previstes en proje
ecte:
· 2Ø6 → 56 mm2
· 1Ø8 → 50 mm2
· 1Ø10 → 79 mm2

i De
Imatge 6: Acc
cions, Tallantss, Moments, Reaccions
R
eformacions de la biga (calcculat amb softtware WinEva
a 8)

· 2Ø10 → 157 mm2
· 1Ø12 → 113 mm2
· 2Ø12 → 226 mm2
· 1Ø16 → 201 mm2
· 2Ø16 → 402 mm2

· Quanttia geomètric
ca mínima (ttabla 42.3.5 EHE 08) Big
ga:
As = 2. 8 ‰ → As = 120 x 300 x 0,0028 → As = 100.8
80 mm2
65 KNm
· Mmax mes desfavo
orable negattiu = -32.16
3 KNm
· Mmax mes desfavo
orable positi u = 23.103
X
a: 0.3 mm < 9.9 mm → COMPLEIX
· Fletxa
= 26
ent de càlcul (per entrarr a la taula): Md = 32.1
165KNm / 0.12m
0
68 → (A · fyd)/b = 1175
5 · 0.12 =
· Mome
141 KN
N = 141000 N
30 mm2
· A = 1 410000 N / 434,78 N/m
mm2 = 324.3

Reforma i adaptació
ó d’un edifici plurifamiliarr en edifici d’h
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Pòrtic

Imatg
ge 8: Pòrtic qu
ue es comprov
varà de l’estru
uctura de plan
nta tipus.

Imatge 7: Es
scala funcionall pel càlcul de
e seccions recttangulars sotm
meses a flexió
ó

Armadu
ura de proje
ecte:
· Arm. de muntatge superior: 1
1Ø8 → 50 m
mm2

evista en proje
m
Imatge 9: A
Armadura pre
ecte original per
p la jàssera que estudiem

A·fyd = → 50 mm2 · 434,78 N//mm2 = 21.74 KN
· Arm. de muntatge inferior:

2
2Ø6 → 56 m
mm2

2

2

A·fyd = → 56 mm · 434,78 N//mm

= 24.35 KN

· Dimen
nsions biga: 70 x 30 cm (b x h)
· Formi gó: HA-25/B
B/20/I
· Acero : B 500 S → fyd = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm2

Armadu
ura de reforrç necessàrria:

· Llum m
max de jàsseres:

· 324.30
0 mm2 – (21.74 + 24.35 mm2) = 27
78.21 mm2 < 2Ø16

0.5 = 10.95 mm
· Fletxa
a max jàsserres: L/500 o (L/1000)+0

Definició de la biga
a:
· Arm. de muntatge superior: 1
1Ø8 → 50 m
mm2
· Arm. de muntatge inferior:

2
2Ø6 → 56 m
mm2

· Arm. de reforç:

2
2Ø16 → 402
2 mm2

· Total secció biga: 508
5
mm2 (2
220.87 KN) → Tipus de nervi
n
X sego
ons quadre projecte
p
orig
ginal

5.95 m

Reforma i adaptació
ó d’un edifici plurifamiliarr en edifici d’h
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· Quanttia geomètric
ca mínima (ttabla 42.3.5 EHE 08) Big
ga:
As = 2. 8 ‰ → As = 700 x 300 x 0,0028 → As = 588 m
mm2
· Mmax mes desfavo
orable negattiu = -172.3
366 KNm
· Mmax mes desfavo
orable positi u = 113.57
7 KNm
a: 8.9 mm < 10.95 mm → Compleix
· Fletxa
ent de càlcul (per entrar a la taula): Md = 175K
KNm → (A · fyd)
f
= 738 KN = 73800
00 N
· Mome
·A=7
7380000 N / 434,78 N/m
mm2 = 1697.41 mm2

nal pel càlcul d
ectangulars so
xió
Imatge 11: E
Escala funcion
de seccions re
otmeses a flex

Imatge 10: Accions, Ta
allants, Mome
ents i Deforma
acions del pòrttic (calculat am
mb software WinEva
W
8)
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Armad
dura a Tallant
2
· Formi gó: HA-25/B
B/12/I → fcd
d = 16,667 N/mm
N

· Acero : B 500 S → fyd = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm2
· Tallan
nt màxim (nu
us dret): Vm
2
KN
max = Vrd = 210.65
b0=700
0 mm
d= 270
0 mm

Càlculss
S’han d
de fer les seg
güents comp
provacions:
1ª com provació: Vrd
r < Vu1
Vu1 = 0,3·fcd·b0
0·d
Vu11= 0,3·16,66
67·700·270 = 945189 N = 945.189
9 KN > 210.65 KN → Co
ompleix
2ª com provació: Vrd
r ≤ Vu2 = Vccu (formigó) + Vsu (acer)
IImatge 12: Ca
apacitat mecà
ànica (KN) de les armadures

Vcu= fvc · b0 · d (contribuciió del formig
gó)
fvc = (0,15/γ) · ξ · (10 0 · ρ1 · fck)1/3 (Resistèn
ncia virtual del formigó a tallant)
fvc = (0,15/1,5) · (1 + √(200/d)) · (100 · (As//(b · d)) · 25
5)1/3

Armadu
ura de proje
ecte:
· Arm. de muntatge superior: 4
4Ø12 → 196
6.70 KN

→ escala (200KN)

→ 52 KNm

· Arm. de muntatge inferior:

4
4Ø20 → 546
6.4 KN

→ escala (550KN)

→ 135 KNm

· Positius
s:

3
3Ø20 → 437
7.10 KN

→ escala (440KN)

→ 110 KNm

· Negatiu
us:

5
5Ø16 → 409
9.80 KN

→ escala (410KN)

→ 103 KNm

fvc = (0,15/1,5) · (1 + √(200/270)
)) · (100 · (3
3719/(700 · 270)) · 25)11/3 → fvc = 0.6817 N/m
mm2
Vcuu= 0.681 · 70
00 · 270 → V cu= 128853
3.92 N = 12 8.85 KN

s dret)
dura transve
ersal en pro
ojecte (nus
Armad
2r Ø8 c
c/15 cm

Nus esq
querra:
· Mmax : -166.196 KN
Nm

s/d = 1
150/270 = 0,55 → 2Ø8 mm (85.5 KN)
K

ures: 10Ø16
6 + 4Ø12 + 4Ø20 → 103 + 103 + 52 + 135 = 393 KNm
· Armadu

Centre biga:
· Mmax : 113.504 KNm
10 + 110 = 407
4
KNm
· Armadu
ures: 4Ø20 + 4Ø12 + 6Ø20 → 135 + 52 + 11

Nus dre
eta:
· Mmax : -172.541 KN
Nm
· Armadu
ures: 10Ø16
6 + 4Ø12 + 4Ø20 → 103 + 103 + 52 + 135 = 393 KNm
(2010 m
mm2 + 452 mm
m 2 + 1257 mm2 = 3719 mm2)

L’armadura d’aquestta jàssera c
compleix am
mb els requeriments e in
nclús està so
obredimensionada per l es seves
necessita
ats.
3: taula de talllants i diàmettres de barres
Imatge 13

28.85 + 85.8
KN > 210.65 KN → OK
Vu2 = V cu (formigó) + Vsu (acer)) → Vu2 = 12
8 → Vu2 = 214.35
2
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PILAR
Dades
· Dimen
nsions pilars: 35 x 35 cm
m (b x h)
· Formi gó: HA-25/B
B/20/I
· Acero : B 500 S → fyd = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm2
ca mínima (ttabla 42.3.5 EHE 08) Pillares:
· Quanttia geomètric
As = 4. 0 ‰ → As = 350 x 350 x 0,004 → As = 490 m
mm2

Número i secció de
e les barres del pilar 7
(projectte original)

Imatge
e 14: Pilar que
e es comprova
arà de l’estruc
ctura de planta
ta tipus.

P Sotacob
berta

Armadura
A
d
de projecte

Secc
ció barres

origiinal

((mm2)

4Ø2
20

1257

2Ø1
12

226

Ø6 cc/18
P3

4Ø2
20

1257

2Ø1
16

402

Ø6 cc/20
P2

4Ø2
20

1257

2Ø1
16

402

Ø6 cc/20
P1

6Ø2
20

1884

Ø6 cc/25
PB

6Ø2
20
Ø6 cc/25

Ima
atge 15: Extra
acte del quadrre de pilars de
el projecte orig
ginal

1884

Reforma i adaptació
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de l’armadu
ura necessà
ària pel pila
ar
Càlcul d

Armad
dures longitudinals
· Diàme
etre mínim 12
1 mm
· Mínim
m 4 barres, una per cada cantonada
barres d’una
· Separració màxima
a entre dos b
a mateixa ca
ara < 35 cm
Capacitat
Planta

Nd

Md

A·fyd/b

A

(KN)

(KNm)

(KN/m)
(

(mm2)

barres

mecànica
a
barres
(KN)

Secciió
barre
es
(mm22)

S
Sotacob.

168.62

126.24

1050

845.25

6Ø16

524.5

1206
6

P3

429.47

101.67

450

362.25

4Ø12

196.7

452
2

P2

652.39

87.06

200

161

4Ø12

196.7

452
2

P1

874.88

101.91

200

161

4Ø12

196.7

452
2

PB

1098.97

77.25

200

161

4Ø12

196.7

452
2

P Sanit.

1346.19

32.08

200

161

4Ø12

196.7

452
2

Armad
dures transv
versals
· Diàme
etre mínim 6 mm
de:
· Separració màxima
a entre estre
eps serà la menor
m
S ≤ be

S ≤ 15Ø
Ømin

30 cm

S ≤ 30 cm
m

S ≤ 18 cm

30 cm

Talllant

Imattge 16: Diagra
ama de interacció per a sec
ccions rectang
gulars

Pla
anta

Vd
KN)
(K

cèrcols

supo
ortat
cèrc
cols
(K
KN)

Sota
acob.

9.89
89

2r Ø6 c/18cm
m

101
1.80

P
P3

8.18
68

2r Ø
Ø6 c/18cm

101
1.80

P
P2

9.12
59

2r Ø
Ø6 c/18cm

101
1.80

P
P1

7.25
67

2r Ø
Ø6 c/18cm

101
1.80

P
PB

7.32
37

2r Ø
Ø6 c/18cm

101
1.80

P Sa
anit.

8.00
38

2r Ø
Ø6 c/18cm

101
1.80

nal està sob redimension
nada i l’arma
versal es corrrecte per
L’armad
dura longitudinal del pro
ojecte origin
adura transv
als requ
ueriments de
e l’edifici.
Imatge 17
7: Taula de se
eccions de barrres en cm2
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Càlcul de biga
a Planta Sanitari

SOSTRE
E SANITARII
Sostre u
unidirecciona
al de bigues autoportants
s recolzades
s sobre murs
s de càrrega i revoltons de
d formigó.

Sostre Saniitari
Dades S
·B
Bigues autorresistents de
el tipus T18
·R
Revoltons de
e formigó de
e mides: 70 x 25 x 25 cm
m
· IIntereix:
·L
Llum max de
e bigues:

0,70 cm
5
5.68 m
25+5
5

·C
Cantell del sostre:

·F
Fletxa max permesa:
p
L/5
500 o (L/100
00)+0.5 = 10.63
1
mm

del formigó
ó (segons dades del prrojecte orig
ginal)
Dades d
·H
HA/25/B/20//I
·R
Resistència característica
c
a:

25 N/mm
m2

·P
Pes específic
c:

25,00 KN
N/m3

Dades d
de l’acer (segons dade
es del proje
ecte origina
al)
·T
Tipus d’acer:

B-500 SD
D
2

· ffyd = 500/1,,15 = 434,78 N/mm
·T
Tipus d’acer laminat:

S 235 JR

oftware WinEv
Im
matge 19: Acc
cions, Tallants,
s, Moments i Deformacions
D
de la biga de S. sanitari (ca
alculat amb so
va 8)

Imatge 18: Biga
B
que es ca
alcularà del so
ostre sanitari.

· Dimen
nsions biga: 15 x 30 cm (b x h)
· Quanttia geomètric
ca mínima (ttabla 42.3.5 EHE 08) Big
ga:
As = 2. 8 ‰ → As = 150 x 300 x 0,0028 → As = 126 m
mm2
· Mmax mes desfavo
orable = 30..252 KNm

000 N
· Mome
ent de càlcul (per entrar a la taula): Md = 30.25
52KNm → A · fyd = 125
5 KN = 1250
50 mm2
· A = 1 250000 N / 434,78 N/m
mm2 = 287.5
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Imatge 21:
2 Taula de sseccions de ba
arres en cm2

Determ
minem el mom
ment que su
uporta l’arma
adura de mu
untatge:
· A · fyd
d = 201 mm
m2 · 434,78 N
N/mm2 = 87.39 KN
Resistè ncia de l’arm
madura de m
muntatge (taula) → Md = 22 KNm < 30.252 KN m
NO COM
MPLEIX → au
ugmentarem
m el diàmetre
e de les barrres.

· Arma
adura muntatge → 4Ø1
10 = 314 mm
m 2
· A · fyd
d = 314 mm
m2 · 434,78 N
N/mm2 = 136.52 KN
m > 30.252 KNm
Resistè ncia de l’arm
madura de m
muntatge (taula) → Md = 32.1 KNm
eix
Comple

dura a Tallant
Armad
2
· Formi gó: HA-25/B
B/12/I → fcd
d = 16,667 N/mm
N

· Acero : B 500 S → fyd = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm2

Imatge
I
20: Es
scala funciona
al pel càlcul de
e seccions rec
ctangulars sotm
tmeses a flexió
ó

· Tallan
nt màxim: Vmax
= Vrd = 3
31.84 KN
m
b0=150
0 mm
d= 270
0 mm

ura de Munttatge
Armadu

Càlculss

La armadura de mun
ntatge ha de
e ser min. 30
0% de armadura princip
pal i també > a la quantia geomètricca mín.

S’han d
de fer les seg
güents comp
provacions:

· Armadu
ura de munttatge = 0,30
0 · 287.50 m
mm2 = 86.25 mm2 < As
smin = 126 m
mm2

1ª com provació: Vrd
r < Vu1

2

Arm. M
Muntatge = 126
1
mm → 4Ø8 = 201 mm

2

Vu1 = 0,3·fcd·b0
0·d
5 N = 202.5
Vu11= 0,3·16,66
67·150·270 = 202504.05
50 KN > 31..84 KN → Co
ompleix
2ª com provació: Vrd
r ≤ Vu2 = Vccu (formigó) + Vsu (acer)
gó)
Vcu= fvc · b0 · d (contribuciió del formig
fvc = (0,15/γ) · ξ · (10 0 · ρ1 · fck)1/3 (Resistèn
ncia virtual del formigó a tallant)
5)1/3
fvc = (0,15/1,5) · (1 + √(200/d)) · (100 · (As//(b · d)) · 25
)) · (100 · (1
· 25)1//3 → fvc = 0.83 N/mm2
fvc = (0,15/1,5) · (1 + √(200/270)
126/(150 · 270))
2
Vcuu= 0.83 · 150
0 · 270 → Vccu= 33593.64 N = 33.59
94 KN

Reforma i adaptació
ó d’un edifici plurifamiliarr en edifici d’h
habitatges a mb serveis per
p a gent grran / Marta Solé Viola

Armadu
ura mínima transversa
al

Càlcu
ul de nou
u foname
ent

Vsu= Con
ntribució esttreps
Vsmin= Tallant que absorbeix l’es
strep min.

FONAM
MENTS

Vsr= Talllant que s’ha
a d’absorbir amb els estreps

La fona
amentació és
s a base de ssabates aïllades sota elss pilars unide
es per riostre
es.

· Diàmettre mínim de
e estreps

y (segons d
dades del projecte orig
ginal)
Dades del terreny

Øsmin = Ømax / 4 = 12/4 = 3mm → Øsmin = 6mm
m
· Separa
ació mínima entre estrep
ps (St)
a) Si Vrd ≤ 0,2·V
Vu1→ St ≤ 0
0,75·d·(1+co
otα) y < 600
0mm
b) Si 0,2·Vu1< Vrd
otα) y < 45
V ≤ 0,67·V
Vu1 → St ≤ 0,60·d·(1+c
0
50mm
c) Sii 0,67Vu1 < Vrd → St ≤ 0,30·d·(1+c
cotα) y < 30
00mm
Estem en cas a:
Cas a: S
St = 0,75 · 270
2
· 1 → Stt = 202.50 mm
m → aprox
x. St = 200
0 mm

· σadm = 3 kg
g/cm2 = 300 KN/m2

dades del projecte
p
ori ginal)
Dades del formigó (segons d
· HA/25/B/20
0/I
· Resistència característicca:

25 N/mm
m2

· Pes específiic:

25,00 K
KN/m3

Dades de l’acer (s
segons dad
des del projjecte origin
nal)
· Tipus d’acer:

B-500 S
SD
2

s/d = 20
02.5/270 = 0,75
0
→ 2Ø6
6 mm (27.1 KN) → 2r Ø6 c/20 cm

· fyd = 500/1
1,15 = 434,7
78 N/mm
· Tipus d’acer laminat:

S 23
35 JR

atge 23: Saba
cularà.
Ima
ata que es calc

Imatge 22: taula de talla
ants i diàmetre
es de barres

Vu2 = Vcu (formigó) + Vsu (acer) → Vu2 = 33..594 + 27.10
0 → Vu2 = 60.69
6
KN > 31.84 KN → OK

g
Caractterístiques generals:
· Armad
dura Principa
al:

· mínim
m : Ø12
· màxim: Ø20
Ø

· Separració entre barres: entre
e 10 i 30 cm
· Recob
briment laterral de les arm
madures: 7 cm

5 cm)
· Dimen
nsions de la nova sabata
a: 60 x 40 cm
c (longitud
d total = 345

Reforma i adaptació
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Aquesta sabata, únicament ha de suportarr la càrrega del mur div
visori de pla
anta baixa així
a
que es calcularà
només la
a quantia ge
eomètrica míínima:
· As = 0.9
9 ‰ → As = 0.9
0 x 600 x 40
00 → As = 216 mm2 → 4Ø10 → No compleix les cond
dicions mínime
es

· Armadu
ura principal definitiva: 6Ø12 (679 m
mm2)

Imattge 24: Secció
ó del nou fona
ament
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ANNEX B – Instal·lacions

Reforma i adaptació
ó d’un edifici plurifamiliarr en edifici d’h
habitatges a mb serveis per
p a gent grran / Marta Solé Viola

B.1 In
nstal·laciió electricitat

· Telecomunicacions: 150
00w 2 recinttes = 3000w
w
· Grup de pre
essió: 355w x 2bombes = 710w

ó de càrregues (segon
ns ITE BT-10)
Previsió
La previisió de càrregues de l’e
edifici s’esta
ableix segon
ns el nombrre d’habitatg
ges, conside
erant la càrrrega del
conjunt d’aquests, dels
d
serveis generals, així
a
com de qualsevol altre
a
equip que precisi de subminisstrament
elèctric.
El grau d’electrific
cació dels h
habitatges és
s l’elevat de
egut a que es preveu la
a instal·lació
ó de assecad
dora i de
sistema d’aerotèrmia
a (assimilable a aire con
ndicionat).

· Estació trac
ctament aigü
ües grises: 139w
1
· Climatitzaciió sales com
muns: 1000w + 1500w = 2500w
· Pot. Total s. grals.: 2 700 + 573,6
60 + 3000 + 710 + 139 + 2500 = 9
9622,60w
· Pot. Total Edifici: 496
680 + 9622,60 = 59302
2,60w = 59,30 Kw

LGA – Línia General d’Alime ntació
El seu ttraçat és dire
ecte des de la CGP fins a l’armari de
e comptadors.

Ha
abitatges:
· ttotal habitatg
ges: 6 habitatges
·g
grau electrifiicació: (elevada) 9200w
·c
coef. Simulta
aneïtat (6 ha
ab.): 5,4

El cable
e serà unipolar de coure , trifàsic, de tensió 1 kv,, lliure d’halò
ògens i del ttipus Rz1-k.
· Intensitat trifàsica:
I = P / (V x cosφ
c
x √3) → I = 59302
2,60 / (400 x 0,85 x √3)
) → I=100,7
70 A

·P
Pot. Total habitatges:
h
w
9200w x 5,4 = 49680w

è; PVC: Policlo
XL
XLPE: Polietilè reticulat; EPR
R: Etilè propilè
orur de vinil
xima admissib
rs, per a cable
Imatge 26: IIntensitat màx
ble, en amper
es conductors de coure

Imatge
Im
25: Co
oeficient de sim
multaneïtat se
egons el núme
ero d'habitatg
ges (ITE BT-10
0)

S
Segons aquesta taula pe
er un cable de EPR, la se
ecció del cable serà de 16
6mm2 > 10 mm2 min.

· Caiguda de tensió (e<0
0,5% x V): (400v x 0,5%
% = 2v)

erveis gene
erals:
Se

02,60 x 0,5) / (56 x 400 x 16) → e = 0,083v < 2v
e = (P x L) / (γ x V x s) → e = (5930

·A
Ascensor elè
èctric: 2700w
w
·e
enllumenat: 143,40 m2 x 4w/m2 = 573,60w
5

· El cable de la LGA serà : 3,5 x 16 mm
m 2 + 8 mm
m2
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DI – Derivació Individual
La DI surt de la centralització de comptadors i circula pel fals sostre de les zones comuns i pel conducte tècnic
d’obra.
El cable de la DI serà unipolar de coure, monofàsic, de tensió 0,6kv, lliure d’halògens i del tipus Rz1-k.
· Intensitat monofàsica:
I = P / (V x cosφ) → I = 9200w / (230 x 1) → I=40 A

Segons la taula de la imatge 22, la secció del cable serà de 6 mm2

· Caiguda de tensió (e<1% x V): (230v x 1% = 2,3v)
e = (2 x P x L) / (γ x V x s) → e = (2 x 9200 x 26) / (56 x 230 x 6) → e = 6,19v > 2,3v
La secció del cable no és la correcta. S’ha d’augmentar la secció.
e = (2 x P x L) / (γ x V x s) → e = (2 x 9200 x 26) / (56 x 230 x 10) → e = 3,71v > 2,3v
La secció del cable no és la correcta. S’ha d’augmentar la secció.
e = (2 x P x L) / (γ x V x s) → e = (2 x 9200 x 26) / (56 x 230 x 16) → e = 2,3v = 2,3v
· El cable de la DI serà: 2 x 16 mm2 + 8 mm2
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Velocitat:

B.2 Instal·lació fontaneria

Segons estableix el DB HS-4 al seu apartat “4.2.1. Dimensionado de los tramos”, la velocitat de càlcul
estarà compresa entre els següents intervals:

B.2.1 Xarxa d’aigua freda

· Per a canonades metàl·liques : 0,5 m/s – 2 m/s
· Per a canonades termoplàstiques i multicapes: 0,5 m/s – 3,5 m/s

Dimensionat
En les canonades de PEX es poden aplicar velocitats més altes sense tenir problemes de soroll o erosió.
Els cops d’ariet són tres vegades menors que amb les canonades metàl·liques. Es per això que per la

Cabdal màxim instal·lat
planta

xarxa de fontaneria s’utilitzaran canonades PEX.

espai

Uts.

Q

Total cabdal
instal·lat Qi

Rentamans

1

0,1

0,25

Inodor amb
cisterna

1

0,1

Aixeta aïllada

1

0,15

Sala

Aigüera
domèstica

1

0,20

0,20

Pati

Aixeta aïllada

1

0,15

0,15

Cuina

6

0,2

2,1

Segona

Aigüera
domèstica

Tercera

Rentavaixelles

6

0,15

Rentador

rentadora

6

0,2

1,2

Rentador Hab A,
B

Bany

Rentamans

6

0,1

3,3

Inodor amb
cisterna

6

0,1

Dutxa

6

0,2

Aixeta aïllada

6

0,15

Terrassa
carrer

Aixeta aïllada

1

0,15

Terrassa
posterior

Aixeta aïllada

Baixa

Bany.

Primera

(habitages A i
B)

Sotacoberta

aparell

Diàmetres de canonades i pèrdues de càrrega
espai

Qi

n

kv

Qsim

ø nom.

1

Total cabdal instal·lat edifici Qi :

0,15

0,15
0,15
7,5 l/s

Cabdal simultàni
simultaneitat n

Cabdal simultàni l/s

(n>2)

(Qsim= Qi x kv)

n (nº aparells)=49
7,5 l/s

Kv =

real

1
n-1

= 0,14

Total cabdal simultàni instal·lat edifici Qsim :

ø càlcul

J

(*)

(taula 4.3)
(l/s)

(l/s)

(mm)

(m/s)

(mm)

7,5 x 0,14= 1,08
1,08 l/s

(mmca/m)

Bany PB

0,25

3

0,71

0,18

20

0,970

20

72,30

Sala

0,20

1

1

0,20

20

0,970

20

72,30

Pati

0,15

1

1

0,15

20

0,728

20

43,03

Cuina Hab A, B

0,35

2

1

0,35

20

1,071

25

61,62

0,2

1

1

0,20

20

0,970

20

72,30

Bany Hab A, B

0,55

4

0,58

0,32

20

0,918

25

46,84

Terrassa carrer

0,15

1

1

0,15

20

0,728

20

43,03

Terrassa
posterior

0,15

1

1

0,15

20

0,728

20

43,03

Muntant P3 a P4

0,30

2

1

0,30

20

0,918

25

46,84

Muntant P2 a P3

2,5

16

0,26

0,65

20

1,206

32

53,09

Muntant P1 a P2

4,7

30

0,18

0,85

20

1,577

32

85,96

Muntant PB a P1

6,9

44

0,15

1,03

20

1,258

40

41,83

Tub general

7,5

49

0,14

1,05

25

1,258

40

41,83

(*) Els diàmetres s’han estipulat en base a les taules Uponor.
Total cabdal instal·lat Qi :

V

CTE HS4
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Pèrdues de pressió

espai

B.2.2 Xarxa d’aigua caleta sanitària (ACS)
Ø

J

L (max)

Leq=1,2L

JTOT=Leq x J

(mm)

(mmca/m)

(m)

(m)

(mmca)

Bany PB

20

72,30

11,65

13,98

1010,75

Sala

20

72,30

16,41

19,69

1423,59

Pati

20

43,03

18,71

22,45

966,02

Cuina Hab A

25

61,62

0,50

0,60

36,97

Cuina Hab B

25

61,62

7,00

8,40

517,61

Rentador Hab A

20

72,30

4,80

5,76

416,45

Rentador Hab B

20

72,30

11,60

13,92

1006,42

Bany Hab A

25

46,84

4,25

5,10

238,88

Bany Hab B

25

46,84

0,50

0,60

28,10

Terrassa carrer

20

43,03

8,92

10,70

460,42

Terrassa posterior

20

43,03

3,76

4,52

194,49

Muntant P3 a P4

25

46,84

25,40

30,48

1427,68

Muntant P2 a P3

32

53,09

22,40

26,88

1427,06

Muntant P1 a P2

32

85,96

19,40

23,28

2001,15

Muntant PB a P1

40

41,83

16,40

19,68

823,21

Tub general

40

41,83

4,55

5,46

228,39

Dimensionat

comercial
exterior (*)

Pèrdua total de càrrega per fregament (mmca)

12207,19

Pèrdua total de càrrega per fregament (mca)

12,20

Cabdal màxim instal·lat als habitatges
espai
Habitatge

aparell

Bany.

Cuina

Rentador

Uts.

Q

Total cabdal
instal·lat Qi

Rentamans

1

0,065

0,165

Dutxa

1

0,1

Aigüera dom.

1

0,10

Rentavaixelles

1

0,10

Rentadora

1

0,15

0,15

Total cabdal instal·lat habitatge Qi :

0,515 l/s

Cabdal simultàni
Total cabdal instal·lat Qi :
0,515 l/s

simultaneitat n

Cabdal simultàni l/s

(n>2)

(Qsim= Qi x kv)

n (nº aparells)=5

0,515 x 0,5= 0,26

Kv =

1
n-1

= 0,5

Total cabdal simultàni instal·lat habitatge Qsim :

0,26 l/s

Diàmetres de canonades
espai

Qi

n

kv

Qsim

ø nom.

V

real

CTE HS4

(*) Els diàmetres s’han estipulat en base a les taules Uponor.

ø càlcul

J

(*)

(taula 4.3)
(l/s)

Pressió mín necessària

Cuina Hab A

A l’apartat 2.1.3 “Condicions mínimes de subministrament” del DB HS 4, s’especifiquen pels punts de

Rentador
Hab A

consum les pressions mínimes i màxima a considerar:

0,20

(l/s)

(mm)

(m/s)

(mm)

(mmca/m)

0,2

2

1

0,2

20

0,970

20

72,30

0,15

1

1

0,15

20

0,728

20

43,03

- pressió mínima de 100 kPa (10mca) per aixetes en general.

Bany Hab A

0,165

2

1

0,165

20

0,728

20

43,03

- pressió mínima de 150 kPa (15mca) per a escalfadors i flúxors.

Cuina Hab B

0,2

2

1

0,2

20

0,970

20

72,30

- pressió màxima ≤ 500 kPa (50mca)

Rentador
Hab B

0,15

1

1

0,15

20

0,728

20

43,03

0,165

2

1

0,165

20

0,728

20

43,03

Pressió origen ≥ Pc alçada manomètrica + Pc fregament + Pressió punt de consum.

Bany Hab B

(*) Els diàmetres s’han estipulat en base a les taules Uponor.
P = H + Jtot + Pmin
P = 13m + 12,20 mca + 10mca

→ P = 35,20 mca
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C
Cabdal nece
essàri

B.2.3 Xarx
xa d’aigüe
es grises

planta

ües grises.
Diimensionatt de la demanda d’aigü

e
espai

PB

El càlcul de le
es necessitatts s’estima en
e base a la taula següe
ent extreta del
d punt: “5. Criterios d
de diseño
de
e la Guia Téc
cnica de reciclaje de agu
uas grises” publicada
p
perr Aqua Españ
ña.

P1, P2, P3
P

aparelll

Q

Total cabd
dal
instal·latt Qi

Bany

Inodor amb
b
cisterna

1

0,,1

0,10

Residu
us

Aixeta aïllad
da

1

0,1
15

0,15

Pati

Aixeta aïllad
da

1

0,1
15

0,15

Bany

Inodor amb
b
cisterna

6

0,,1

1,5

Aixeta aïllad
da

6

0,1
15

Terrasssa carrer

Aixeta aïllad
da

1

0,1
15

0,15

Terrasssa
posterrior

Aixeta aïllad
da

1

0,1
15

0,15

(hab. A i B)
B
Sotacober
rta

Uts
s.

Total cabd
dal instal·latt edifici Qi :

2,2 l/s
s

C
Cabdal simu
ultàni
Total ca
abdal install·lat

simu
ultaneitat n

Cabda
al simultàn
ni l/s

Qi :

(n>2)

(Q
Qsim= Qi x kv)

2,2 l/s

n (nºº aparells)=1
17

2,2 x 0,25= 0,5
55

Kv =

Imatge 27
7: taula de nec
cessitats estim
mades d’aigua
a gris

1
n-1

5
= 0,25

ed
To
otal cabdal simultàni instal·lat
i
difici Qsim :

Da
ades adoptades pel càlcu
ul:

0,55 l/s

·R
Recarrega de
e cisterna: 2
24 l/pers x 13 → 312 l
·R
Reg:

2 /m2/dia x 8 m2

→ 16 l

es de càrre ga
D
Diàmetres de
d canonad
des i pèrdue

2

·N
Neteja generral: 0.5 l/m x 414.25 m2
m → 207.12
2l
·D
Demanda to
otal: (312 + 16 + 207.1
12)

espaii

Qi

n

kv

Q sim

ø nom.

V

real

TE HS4
CT

→ 535.12 l

ø càlcul

J

(*)

ula 4.3)
(tau
(l/ss)

ducció d’aigües grises.
Diimensionatt de la prod
El càlcul de la producció s
s’estima en base
b
a la tau
ula següent extreta del punt 5. Crite
erios de dise
eño de la
Gu
uia Técnica de
d reciclaje d
de aguas griises publicad
da per Aqua España.

Imatge 28
8: taula de la producció
p
estiimada d'aigua
a gris

Da
ades adoptades pel càlcu
ul:
·H
Habitatge (dutxes i renta
amans): 60 l/pers x 12 → 720 l
·P
Producció màxima
m
tottal: → 720 l

((l/s)

(mm)
(

((m/s)

mm)
(m

(m
mmca/m)

Bany PB

0,1
10

1

1

0
0,10

20

0
0,828

20

7
78,65

Residus

0,1
15

1

1

0
0,15

20

0
0,728

20

4
43,03

Pati

0,1
15

1

1

0
0,15

20

0
0,728

20

4
43,03

Bany Hab A,
A B

0,2
25

2

1

0
0,25

20

1
1,213

20

1
108,15

Terrassa carrer

0,1
15

1

1

0
0,15

20

0
0,728

20

4
43,03

Terrassa po
ost.

0,1
15

1

1

0
0,15

20

0
0,728

20

4
43,03

Muntant P3 a P4

0,3
30

2

1

0
0,30

20

0
0,918

25

4
46,84

Muntant P2 a P3

0,8
80

6

0,45

0
0,36

20

1
1,071

25

6
61,62

Muntant P1 a P2

1,3
30

10

0,33

0
0,43

20

1
1,377

25

9
96,33

Muntant PB a P1

1,8
80

14

0,28

0
0,50

20

1
1,530

25

1
116,18

Tub general

2,2
20

17

0,25

0
0,55

25

1
1,020

32

39,33

(*) Els
s diàmetres ss’han estipullat en base a les taules Uponor.
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Pèrdues de pressió

Dimensionat del grup de pressió:

espai

Ø

J

L (max)

Leq=1,2L

JTOT=Leq x J

comercial
exterior (*)

1-

Dipòsit: V = 500 l.

2-

Càlcul de les bombes:

(mm)

(mmca/m)

(m)

(m)

(mmca)

Bany PB

20

78,65

5,5

6,6

519,09

Pati

20

43,03

7,06

8,47

364,46

Bany Hab A

20

108,15

4,25

5,10

551,56

Bany Hab B

20

43,03

0,50

0,60

25,82

Terrassa carrer

20

43,03

8,92

10,70

460,42

Rendiment de les bombes:

Terrassa
posterior

20

108,15

3,76

4,52

488,84

Pb = Ha + Hg + ΔP + Pr = 0 + 13 + 10,47 + 10 = 33,47 mca

Muntant P3 a
P4

25

46,84

25,40

30,48

1427,68

Muntant P2 a
P3

25

61,62

22,40

26,88

1656,34

Muntant P1 a
P2

25

96,33

19,40

23,28

2242,56

Muntant PB a
P1

25

116,18

16,40

19,68

2286,42

Tub general

32

39,33

9,30

11,16

438,92

Donat que el cabdal simultani de l’habitatge es de 0,55 l/s (< 10 dm3/s), segons el punt 4.5.2.2 del DB
HS4 es disposaran dues bombes iguals, per satisfer la demanda de l’esmentat cabdal.

Pa = Pb + (2 a 3 bars) = Pb + (20 a 30 mca) = 33,47 + 25 = 58,47 mca
Pb = Pressió mínima o d’arrencada
Pa = Pressió màxima o d’aturada
Ha = Alçada d’aspiració de la bomba
Hg = Alçada entre el punt més baix de la instal·lació i el més desfavorable.
ΔP = Pèrdua de càrrega del circuit.
Pr = pressió residual a l’aixeta (10 mca.) o escalfador/flúxor (15 mca.).

Pèrdua total de càrrega per fregament (mmca)

10472,71

Pèrdua total de càrrega per fregament (mca)

10,47

(*) Els diàmetres s’han estipulat en base a les taules Uponor.

Potència de les bombes:
P = Qb·Hm/(75·ρ)
P = potència de la bomba en CV.
Q = Cabdal de la bomba o màxim simultani en l/s
Hm = Alçada manomètrica.

Pressió mín necessària
A l’apartat 2.1.3 “Condicions mínimes de subministrament” del DB HS 4, s’especifiquen pels punts de
consum les pressions mínimes i màxima a considerar:
- pressió mínima de 100 kPa (10mca) per aixetes en general.
- pressió mínima de 150 kPa (15mca) per a escalfadors i flúxors.

ρ: rendiment de la bomba = 0,75, (entre 0.7 - 0.8).

Hm = Ha + Hg + ΔP + 25 = 0 + 13 + 10,47 + 25 = 48,47 mca
(1CV = 0,7457kw)

P = Qb·Hm/(75·ρ) = 0,55 x 48,47 / (75x 0,75) = 0,474 CV = 0,353 KW

- pressió màxima ≤ 500 kPa (50mca)
Quadre orientatiu amb la classificació de les bombes segons la seva potència i el nº de cicles o
Pressió origen ≥ Pc alçada manomètrica + Pc fregament + Pressió punt de consum.

arrencades màxim per hora. Aquestes dades s’han extret després de consultar les característiques
tècniques dels equips de bombeig de varies empreses subministradores:

P = H + Jtot + Pmin
P = 13m + 10,47 mca + 10mca → P = 33,47 mca

Tipus d’instal·lació

Nc

Tc (duració cicle)

6

10 min

Bombes mitjanes (2.5 - 4 CV)

10

6 min

Bombes petites (<2 5 CV)

20

3 min

Bombes grans (>4.5 CV)
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3-

Càlcul del dipòsit de pressió (equips sense compressor):

V (l) = 27 x Q(l/s) x (pmax+10) x (pmin +10) /NC x (pmax – pmin)
V = Volum total del dipòsit en l.
Q = Cabdal de la bomba en l/s
p = Pressions en mca manomètriques
NC = nº de cicles de la bomba per hora.

V (l)= 27 x 0,55 x (58,67+10) x (33,67 +10) /5 x (58,67 – 33,67) = 356,26 l

Volum mínim d’aigua:
V min. aigua= V tot x (Pmax – Pmin) / Pmax
Pmax = pmax + 1 bar = 58,67 mca + 10 mca = 68,67 mca
Pmin = pmin + 1 bar = 33,67 mca + 10 mca = 43,67 mca

V min. aigua= 356,26 l x (68,67 mca – 43,67 mca) / 68,67 mca = 129,70 l
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B
Baixants

B.3 Sa
anejame
ent
B.3.1 Xarx
xa d’aigüe
es residuals
Diimensionatt de la xarx
xa d’evacuació d’aigües residuals.
El diàmetre de
e les conduc
ccions no ha de ser meno
or que el dells trams situ
uats aigües a dalt.
La
a adjudicació
ó d’UDs a cada tipus d’ap
parell i els diàmetres
d
míínims dels siifons i les de
erivacions in dividuals
co
orresponents
s s’estableixe
en a la taula
a 4.1 en func
ció de l’ús.

Imatge 31: Taula 4.4 del DB HS 5

P
Per a dimens
sionar els ba
aixants s’han
n unificat elss diàmetres de
d càlcul perr a que cada
a baixant ma
antingui la
m
mateixa dime
ensió en tota
a la seva lon
ngitud.
· BR1: 21 UD
D

→ Ø 90 m
mm.

· BR2: 18 UD
D

→ Ø 110 m
mm.

· BR3: 16 UD
D

→ Ø 110 m
mm.

· BR4: 22 UD
D

→ Ø 110 m
mm.

· BR5: 19 UD
D

→ Ø 90 m
mm.

· BR6: 12 UD
D

→ Ø 75 m
mm.

· BR7: 108 UD

→ Ø 110
0 mm.

C
Col·lectors
Imatge 29: Taula
T
4.1 del DB
D HS 5

En
n funció de la taula 4.2
2, per a les unitats extteriors de la
a instal·lació d’aerotèrm
mia,

i donatt que les

es
smentades màquines
m
dis
sposen d’una
a sortida per a conducte
e de diàmetrre 32 mm, es
e considera
arà 1 UD,
pe
er a cadascuna d’elles.

Imatge 32: Taula 4.5 del DB HS5

endent mínim
T
Tots els col·le
ectors suspe
esos són de Ø 110 mm amb una pe
ma del 1%.
Imatge 30: Taula
T
4.2 del DB
D HS 5
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Arrqueta gene
eral sifònica

B
B.3.3 Xarx
xa d’aigü
ües pluvia
als
D
Dimensiona
at de la xarx
xa d’evacua
ació d’aigüe
es pluvials.

Im
matge 33: taulla 4.13 DB HS
S5

Se
egons taula 4.13, es de
eterminen le
es dimensions mínimes necessàries
s de les arq
quetes en fu
unció del
co
ol·lector de sortida
s
d’aqu
uestes.
Co
ol·lector de sortida
s

→ Ø 125 mm

Arrqueta generral sifònica

→ 50 x 50 cm
c

B.3.2 Xarx
xa d’aigüe
es grises
aixants
Ba
Pe
er a dimensio
onar els baix
xants s’han unificat els diàmetres
d
de
e càlcul per a que cada baixant man
ntingui la
mateixa dimensió en tota la seva long
gitud.

BG1: 9 UD
·B

→ Ø 63 mm
m.

·B
BG2: 10 UD

soyetas y zona
ricas
Im
matge 34: ex
xtracte de figura B.1 DB HS 5. Mapa de is
as pluviométr

→ Ø 75 mm
m.

ol·lectors
Co
Els col·lectors
s suspesos q
que connecte
en els baixa
ants amb la estació de tractament
t
són de Ø 1
110 mm
am
mb una pend
dent mínima del 1%.

B1 DB H
at pluviomètriica
Imatge 35: Taula
T
HS 5. Intensita

IIsohieta 40 / Zona B
m/h
I ntensitat plu
uviomètrica: i = 90 mm
F
Factor f de co
orrecció = i//100 = 90/100 = 0,9
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Co
obertes: Bu
uneres i can
nalons

· BP7: Sf = (13.46 x 0.9)) = 12.11 m2

→ Ø míniim 50 mm.

· BP8: Sf = (13.98 x 0.9)) = 12.58 m2

→ Ø míniim 50 mm.

· BP9: Sf = 130.53 m2

→ Ø mínim 110 mm.

C
Col·lectors
Im
matge 36: tau
ula 4.6 DB HS
S5

Imatge
I
39: ta
aula 4.9 DB HS
S5
Im
matge 37: tau
ula 4.7 DB HS
S5

Cobertes pla
anes < 100 m
m2
·C

→ 2 bun
neres

·C
Coberta inclinada a carre
er (28,75 m2
2)

→ min. Ø 100 mm i 0,5% pen
ndent

(coberta inclin
nada 17,05 m
m2 + mig ba
adalot 11,70
0 m2 = 28,75
5 m2)
(segons taula 4.7 DB HS 5
5) Aplicant “f”,
“
Sf = 28,7
75 x 0,9 = 25,88
2
m2.
Coberta inclinada posterrior (31.19 m2)
m
·C

C
Considerant una superfíccie total de servei
s
de cob
bertes de 13
30.53 m2 i una penden
nt mínima de
el 1% per
a col·lectors penjats seg
gons determina el CTE a l’apartat 3.3.1.4.2, el diàmetre mínim
m
serà d
de Ø 110
m
mm.

A
Arqueta gen
neral sifònicca

→ min. Ø 100 mm
m i 0,5% pen
ndent

(coberta inclin
nada 20,00 m
m2 + mig ba
adalot 11,19
9 m2 = 31,19
9 m2)
(segons taula 4.7 DB HS 5
5) Aplicant “f”,
“
Sf = 31.1
19 x 0,9 = 28.07
2
m2.
Imatge
40: tau
I
ula 4.13 DB HS
H 5

aixants
Ba

rquetes en ffunció del
S
Segons taula
a 4.13, es d
determinen les dimensio
ons mínimes necessàrie
es de les ar
ccol·lector de sortida d’aq uestes.
C
Col·lector de sortida

→ Ø 125 mm

A
Arqueta gene
eral sifònica

Im
matge 38: tau
ula 4.8 DB HS
S5

BP1: Sf = 28
8,75 m2
·B

→ Ø mínim 50
0 mm.

·B
BP2: Sf = 31
1,19 m2

→ Ø mínim 50
0 mm.

·B
BP3: Sf = (11.75 x 0.9) + 28,75 m2 = 39.33 m2
2
·B
BP4: Sf = (9.49 x 0.9) = 8.54 m2

→ Ø mínim 50
5 mm.

·B
BP5: Sf = (12.24 x 0.9) + 31.19 m2 = 42.21 m2
2
·B
BP6: Sf = (9.65 x 0.9) = 8.69 m2

→ Ø mínim 50 mm.
→ Ø mínim 50 mm.

→ Ø mínim 50
5 mm.

→ 50 x 50 cm
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B.4 Calefacció i Refrigeració

espai

Sup.

Factor

Factor

Factor

Pot.

Pot.

Útil

A

B

C

Calorífica

Calorífica

(m )

(*)

(*)

(*)

(Kcal/h)

(w)

E-C-M

19,84

92

1,10

1

2007,81

2335,08

Dormitori

13,33

83

1,10

1

1217,03

1415,40

Passadís

3,34

46

1,10

1

169,00

196,55

Bany

5,03

69

1,10

1

381,78

444,01

3775,62

4391,04

2

B.4.1 Calefacció
Habitatge
B

Balanç tèrmic (1 Kcal/h = 1,163 w)

(P3)
espai

Sup.

Factor

Factor

Factor

Pot.

Pot.

Útil

A

B

C

Calorífica

Calorífica

(m2)

(*)

(*)

(*)

(Kcal/h)

(w)

Habitatge

E-C-M

22,41

76

1,10

1

1873,48

2182,35

A

Dormitori

11,53

67

1,10

1

849,76

988,27

(P1 i P2)

Bany

4,32

53

1,10

1

251,86

292,91

2975,10

3463,53

Total balanç tèrmic Habitatge
(*) Sistema simplificat de Roca.

Total balanç tèrmic Habitatge
(*) Sistema simplificat de Roca.

Per a conèixer la potència calorífica dels espais comuns de planta baixa s’ha fet una estimació en base al
mateix sistema simplificat de Roca, assimilant la sala polivalent a una sala d’estar i el gimnàs a un dormitori on
la demanda és inferior.

espai

Sup.

Factor

Factor

Factor

Pot.

Pot.

Útil

A

B

C

Calorífica

Calorífica

(m2)

(*)

(*)

(*)

(Kcal/h)

(w)

Habitatge

E-C-M

22,41

92

1,10

1

2267,89

2637,56

A

Dormitori

11,53

83

1,10

1

1052,69

1224,28

(P3)

Bany

4,32

69

1,10

1

327,89

381,34

3648,47

4243,18

Total balanç tèrmic Habitatge

espai

Sup.

Factor

Factor

Factor

Pot.

Pot.

Útil

A

B

C

Calorífica

Calorífica

(m )

(*)

(*)

(*)

(Kcal/h)

(w)

19,45

67

1,10

1

1433,47

1667,12

1433,47

1667,12

2

(PB)

Gimnàs

Total balanç tèrmic Habitatge (Kcal/h)
(*) Sistema simplificat de Roca.

(*) Sistema simplificat de Roca.

espai
espai

Habitatge
B
(P1 i P2)

Sup.

Factor

Factor

Factor

Pot.

Pot.

Útil

A

B

C

Calorífica

Calorífica

(m2)

(*)

(*)

(*)

(Kcal/h)

(w)

E-C-M

19,84

76

1,10

1

1658,62

1928,97

Dormitori

13,33

67

1,10

1

982,42

1142,55

Passadís

3,34

30

1,10

1

110,22

128,18

Bany

5,03

53

1,10

1

293,25

341,05

3044,51

3540,75

Total balanç tèrmic Habitatge
(*) Sistema simplificat de Roca.

Sup.

Factor

Factor

Factor

Pot.

Pot.

Útil

A

B

C

Calorífica

Calorífica

(m )

(*)

(*)

(*)

(Kcal/h)

(w)

39,08

76

1,10

1

3267,09

3799,62

3267,09

3799,62

2

(PB)

Sala
polivalent

Total balanç tèrmic Habitatge (Kcal/h)
(*) Sistema simplificat de Roca.
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Dimens
sionat

Per tan
nt, la sala de
els habitatge
es A haurà de tenir dos ccircuits per a cobrir les necessitats de l’espai i només un
en la sa
ala de l’habittatge B.

r
i de la superfície del terra
a (calefacció
ó)
Temperratura del recinte

Habitatge
e A (P1 i P
P2) Calefacció
espa
ai

Sup. a calef.

l

Po
ot.

Lo
ong.

i Reffrig.

( m)

Calor.

R
Real

w)
(w

((m)

(m
m 2)

T
Tipus

Separació
S

ttraçat

entre tubs
(cm)

M-E
E

11,,40

3
3,37

1465,18

81
1,37

C1

E
Espiral

15

Cuina
a

5,58

1,20
1

717
7,17

4
40,4

C2

E
Espiral

15

Dorm
m.

11,,53

5
5,40

988
8,27

88
8,87

C3

E
Espiral

15

T
Tipus

Separació
S

ttraçat

entre tubs

Imatge 41:: dades per a terra radiant (calefacció)
Fontt: “Manual de climatización invisible resid
dencial” de Up
ponor

circuit

Habitat
tge A (P3)) Calefacció
espa
ai

r
i de la superfície del terra
a (refrigerac
ció)
Temperratura del recinte

Sup. a calef.

l

Po
ot.

Lo
ong.

i Reffrig.

( m)

Calor.

R
Real

w)
(w

((m)

(m
m 2)

circuit

(cm)

M-E
E

11,,40

3
3,37

1768,72

81
1,37

C1

E
Espiral

15

Cuina
a

5,58

1,20
1

868
8,84

4
40,4

C2

E
Espiral

15

Dorm
m.

11,,53

5
5,40

1224,28

88
8,87

C3

E
Espiral

15

T
Tipus

Separació
S

ttraçat

entre tubs

e B (P1 i P
Habitatge
P2) Calefacció

espa
ai
Imatge 42: dades per a terra
t
radiant (refrigeració)
(
Fontt: “Manual de climatización invisible resid
dencial” de Up
ponor

Longitud màxima dels circuitts
Els circuits del terra radiant tene
en una limita
ació de longiitud de 120 m.

Sup. a calef.

l

ot.
Po

Lo
ong.

i Reffrig.

( m)

Calor.

R
Real

w)
(w

((m)

2

(m
m )

circuit

(cm)

M-C- E

16,,36

1,20
1

1928,97

11
11,46

C1

E
Espiral

15

Dorm
m.

13,,33

2
2,35

1142,55

91
1,27

C2

E
Espiral

15

T
Tipus

Separació
S

ttraçat

entre tubs

A continuació es com
mprovarà la longitud màxima de la sala-estar-m
menjador de
e cada una de
d les dos ttipologies
onèixer el nú
úmero de cirrcuits necess
sàris:
d’habitattges per a co

tge B (P3)) Calefacció
Habitat

espa
ai
L = A/e + 2 x l
berta pel circ
cuit (m2)
A = Àrea a climatitzar cob
ó entre tubs (m)
e = Separació
l = Dista
ancia entre el
e col·lector i l’àrea a clim
matitzar (m)
· Habita
atge A (E-C-M): L = 17
7,27/0,15 + (2 x 3,37) = 121,87 m > 120 m
· Habita
atge B (E-C-M): L = 16
6,36/0,15 + (2 x 1,20) = 111,46 m < 120 m

Sup. a calef.

l

ot.
Po

Lo
ong.

i Reffrig.

( m)

Calor.

R
Real

w)
(w

((m)

2

(m
m )

circuit

(cm)

M-C- E

16,,36

1,20
1

1928,97

11
11,46

C1

E
Espiral

15

Dorm
m.

13,,33

2
2,35

1142,55

91
1,27

C2

E
Espiral

15
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B.4.2 Refrigeració
Balanç tèrmic (1 Kcal/h = 1,163 w)
espai

Sup. Útil

Frig./h m2

(m2)
Habitatge

Pot. Refrig.

Pot. Refrig.

(Frig./h)

(w)

E-C-M

22,41

90

2016,90

2345,65

Dormitori

11,53

90

1037,70

1206,84

3054,60

3552,49

Pot. Refrig.

Pot. Refrig.

(Frig./h)

(w)

A
(nord)

Total balanç tèrmic de refrigeració

espai

Sup. Útil

Frig./h m2

(m2)
Habitatge

E-C-M

19,84

100

1984,00

2307,39

Dormitori

13,33

100

1333,00

1550,28

3317,00

3857,67

Pot. Refrig.

Pot. Refrig.

(Frig./h)

(w)

2334,00

2714,44

2334,00

2714,44

Pot. Refrig.

Pot. Refrig.

(Frig./h)

(w)

3908,00

4545,00

3908,00

4545,00

B
(sud)

Total balanç tèrmic de refrigeració

espai

Sup. Útil

Frig./h m2

2

(m )
PB

Gimnàs

19,45

120

Total balanç tèrmic de refrigeració

espai

Sup. Útil

Frig./h m2

2

(m )
PB

Sala
polivalent

39,08

Total balanç tèrmic de refrigeració

100
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B.5 Residus

B.6 Ventilacions

Previsió d’espai de reserva:

Cabdals mínims de ventilació segons taula 2.1 DB HS3

Superfície de reserva en m2=

Sr = P x Σ ( Ff xMf )

Nombre d’ocupants habituals P =

12 (2 per cada habitació doble)

Factor de fracció [m2/persona] =

Ff, segons taula 2.2.

Factor majoració Mf per a la fracció varis =

4

Factor majoració Mf per resta de fraccions=

1

SISTEMA DE

RECINTE

VENTILACIÓ
General

Admissió

Dormitori

5 l/s persona

(locals secs)

Sala, menjador

3 l/s persona.

Traster

0,7 l/s m2 útil

Magatzem residus

10 l/s m2 útil

Extracció

Cuina amb vitroceràmica

2 l/s m2 útil (*)

(locals humits)

Cambra higiènica

15 l/s local

Safareig

15 l/s local

Cuina

50 l/s local (Extractor de cuina)

Taula 2.2 Factor de fracció.
Total Sr (m ) per a una ocupació
de 12 persones

Paper / cartró

0,039

12 x 0,039 = 0,468

Envasos lleugers

0,060

12 x 0,060 = 0,720

Matèria orgànica

0,005

12 x 0,005 = 0,060

Vidre

0,012

12 x 0,012 = 0,144

Varis

0,038

4 x 12 x 0,038 = 1,824
3,216 m2

Sr total

Espai d’emmagatzematge immediat: C= CA x Pv

Addicional

(*) Degut a que la cuina és elèctrica no cal afegir el cabal de 8 l/s per local que caldria si hi hagués aparells de
combustió.

Cabdals mínims de ventilació d’habitatges
Habitatge A:
SISTEMA

General

Pv= 2 (1 habitació doble)
CA= Capacitat dins de l’habitatge per fraccions:

Paper / cartró
Envasos lleugers

CA en dm3

RECINTE

Dormitori
doble
E-C-M

10,85
7,80

2 x 3,00 = 6,00

Vidre

3,36

2 x 3,36 = 6,72

Varis

10,50

major de 45 dm3. Totes les fraccions es disposaran als armaris baixos de cuina.

2

13,21

5 l/s
pers.

10

14

2

22,41

3 l/s
pers.

6

9

E-C-M

-

4,00

2 l/s m2
útil

-

5,03

15 l/s
local

(zona cuina)
Cambra
higiènica

Total cabdal d’extracció, qv

2 x 10,50 = 21,00

L’espai d’emmagatzematge de cada fracció tindrà una superfície en planta no menor a 30x30 cm i serà igual o

Ràti de
qv en
l/s

16

Tot. cabdal d’admissió, qva

2 x 7,80 = 15,60

3,00

Sup.
Útil
(m2)

Total cabdal d’admissió, qv

2 x 10,85 = 21,70

Matèria orgànica

Cabdal mínim
Cabdals
de ventilació equilibrats qv
qv en l/s
en l/s

Ocupació
persones

(zona estar)

Total C (dm3) per a una ocupació
de 2 persones

Extracció
(locals
humits)

Fracció

Extracció

Admissió
(locals
secs)

Ff en m2/persona

2

23

8

8

15

15

23

Tot. cabdal d’extrac., qve

Addicional

Extra
cció

Fracció

Cabdal mínim qv en l/s

Cuina amb
vitroceràmica

-

-

50 l/s
extractor
cuina.

Tot. cabdal d’extr. Add., qvec

23

50

50

En aquest cas el cabdal d’extracció és més gran que el d’admissió, per tant s’ha d’augmentar l’admissió de
manera que els dos quedin equilibrats.
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ge B:
Habitatg

General

RECINTE

Admissió
(locals
secs)

SISTEMA
A

Oc
cupació
persones

Dormitorri
doble
E-C--M

Su
up. Útil Ràti de
abdal mínim
m
Cabd
dals
Ca
(m2)
qv en l/s de ventilació qv equilib rats qv
en l/s
en l/S

2

14,85

5 l/s
pers.
p

10

21
1

2

19,84

3 l/s
pers.
p

6

17
7

(zona e
estar)
Tota
al cabdal d’ad
dmissió, qv

16

Tot.. cabdal d’a
admissió, qva
v

Extracció (locals
humits)

E-C--M

-

4,00

2 l//s m2
útil

Cambra
nica
higièn

-

5,03

Renta
ador

-

0,94

(zona c
cuina)

38
8

8

8

15 l/s
cal
loc

15

15
5

15 l/s
cal
loc

15

15
5

Total cabdal d’ex
xtracció, qv

38

Tot. cabdal d’ex
xtrac., qve

38
8

Addicion
nal

Extracció

el DB HS 3. Ex
pus de ventila
rs
Imatge 43: Figura 3.2 de
xemples de tip
ació en traster

Cuina a
amb
vitrocerà
àmica

-

-

50 l/s
exttractor
cuiina.

50

Tota
al cabdal d’e
extracció
addiicional, qvecc

50

Cabdalls mínims de
d ventilaci ó de magatzem de re
esidus
SISTEM
MA

En aque
est cas el ca
abdal d’extra
acció és més
s gran que el d’admissiió, per tant s’ha d’augm
mentar l’adm
missió de

Generall

RECI
INTE

Mag
gatzem re
esidus

manera que els dos quedin equilibrats.

Sup. Útil
S
(m2)

Ràti de qv en
e l/s

Ca
abdal mínim
m de ventillació qv
e l/S
en

10 l/s per m2 útil

36,7
36,7

24,23

0,7 l/s per m2 útil

1
16,96

To
otal cabdal d’admissió,
d
qv

En aquest cas el sisttema de ven
ntilació serà depenent
d
i natural
n
de trasters i zone
es comuns.

Taula 4. 1 Àrea efecttiva de les ob
bertures de ventilació d’’un local en cm
c 2.

1
16,96

Els trastters i els seu
us espais com
muns han de disposar d’un
d
sistema de ventilació que pot ser
s natural, híbrida o
mecànica, tal com es representa
a en la figura
a següent de
el DB HS 3.

Ventila
ació general

ventilació

Tras
sters

3,67

C
Cabdal mínim de ventiilació qv
en l/S

Dimen sionat de portes
p
i fine
estres practticables extteriors

Obertures de

General

RECIN
NTE

Ràtio de qvv en l/s

Total
cabdal d’admissió, qv
T

Cabdals
s mínims de
e ventilació
ó de trasterrs
SISTEMA
A

Sup. Útil
(m2)

Ob
bertures d’ad
dmissió

4 x qv ó 4xqva

Ob
bertures d’ex
xtracció

4 x qv ó 4xqve
70 cm2 ó 8 x qvp

Ob
bertures de pas
Ob
bertures mix
xtes

(1)

8 x qv
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Obertures mixtes

Obertures d’extracció mecànica

Són les obertures per a ventilació natural que comunica el local directament amb l’exterior i que en
ocasions funciona com a obertura d’admissió i en altres com a obertura d’extracció.
L’àrea total de les obertures mixtes de cada zona oposada de façana i de la zona equidistant ha de ser

Seccions de les obertures d’extracció segons taula 4.1
Local d’extracció

Cabdal mínim qve
(l/s)

com a mínim l’àrea exigida.

Seccions de les obertures mixtes segons taula 4.1
Local d’extracció

Superficie d’obertura mixta en cm2

Cabdal mínim qve
(l/s)

Trasters

S. mín. = 8 x qvp

16,96

135,68

Superficie d’obertura extracció (cm2)
S. mín. = 4 x qvp

Hab. A - Cuina

8

32

Hab. A - Bany

15

60

Hab. B - Cuina

8

32

Hab. B - Bany

15

60

Hab. B - Rentador

15

60

Conducte d’extracció mecànica.
Cada conducte tindrà traçat vertical per calaixos d’obra fins a coberta.

Obertures d’admissió

Segons l’apartat 4.2.2 del CTE DB HS-3 es determina la secció en funció del cabdal.

Seccions de les obertures d’admissió (directes a l’exterior) segons taula 4.1
Locals d’admissió

Superfície obertura fixa en finestres en cm2

qva

S. mín. = 4

Alçada

Obertura fixa mínima

x qva

d’obertura (cm)

en finestra (cm)

(l/s)

Hab. A: E-C-M

9

36

245

0,15

Hab. A: Dormitori

14

56

245

0,22

Hab. B: E-C-M

17

68

145

0,47

Hab. B: Dormitori

21

84

200

0,42

Obertures de pas
Seccions de les obertures de pas segons taula 4.1
Porta o paret de local

Cabdal
mínim qvp

Superficie obertures de pas en cm2
S. mín. = 8 x qvp
S. ≥ 70 cm2

(l/s)

Amplada
prevista
de porta

Ranura entre la
fulla de la porta i
el terra

(cm)

(cm)

Conducte d’extracció mecànica de cuina, cambres higièniques i safareig, segons taula 4.1
Conducte i Tram

Cabdal mínim
d’extracció

Secció
conducte (cm2)

qve en l/s

S = 2,5 x qve

R1 – PB a C

36,7

A1 – P1 a P2

Ø conducte en mm
Ø=2·√(S/pi)

Previst en
projecte

Càlcul

Comercial (*)

91

107,6

125

125

15

37,5

69,1

80

80

A1 – P2 a P3

30

75

98

100

100

A1 – P3 a C

45

112,5

120

125

125

A2 – P1 a P2

8

20

50

80

80

A2 – P2 a P3

16

40

71,36

80

80

A2 – P3 a C

24

60

87,40

100

100

B1 – P1 a P2

8

20

50

80

80

B1 – P2 a P3

16

40

71,36

80

80

B1 – P3 a C

24

60

87,40

100

100

B2 – P1 a P2

30

75

97,72

100

100

B2 – P2 a P3

60

150

138,2

150

150

B2 – P3 a C

90

225

169,2

180

180

Hab. A - Dormitori

Porta

14

112

80

1,4

Hab. A - Bany

Porta

15

120

80

1,5

Hab. B - Dormitori

Porta

21

168

80

2,1

Hab. - B Bany

Porta

15

120

80

1,5

Aspirador mecànic (ventilador).

Hab. B - Rentador

Porta

15

120

80

1,5

D’ús exclusiu per a les ventilacions de l’habitatge, es situarà en coberta de forma que resulti accessible

(*) Els diàmetres s’han estipulat en base als diàmetres de Novatub (acer galvanitzat).

per manteniment. (1l/s = 3,6 m3/h)
Conducte R1 → Qve total= 26 l/s = 93,6 m3/h

Conducte B1 → Qve total= 24 l/s = 86,4 m3/h

Conducte A1 → Qve total= 45 l/s = 162 m3/h

Conducte B2 → Qve total= 90 l/s = 324 m3/h

Conducte A2 → Qve total= 24 l/s = 86,4 m3/h
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B.7 Recollida aigües pluvials

B.8 Energia solar tèrmica

(Càlculs realitzats amb el mètode de l’Associació d’empreses de tractament i control d’aigües)
Zona climàtica: La Noguera → IV

Precipitació acumulada (dades extretes del Servei Meteorològic de Catalunya)

Valor d’irradiació solar Balaguer (I) → 15,12 MJ/m2

(estació meteorològica de Vallfogona de Balaguer) (1l/m2 = 1mm)
· Demanda ACS habitatges → 28 l/pers dia a 60º
· Any 2010 → 436,4 mm

· nº de persones → 12 persones

· Any 2011 → 338,8 mm

· Contribució solar min. Exigida → 60%

· Any 2012 → 351,0 mm
· Any 2013 → 524,4 mm

· Demanda diària d’ACS de l’edifici → Dd = 28 l/pers x 12 pers = 336 l/dia

· Any 2014 → 428,0 mm
· Mitja anual dels últims 5 anys → 415,72 mm

· Demanda anual → Da = 336 l/dia x 365 dies = 122640 l/any

· Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS → Eacs = Da x Ce x δ

Necessitats d’aigua no potable

Ce = (calor específic de l’aigua) 0,001163 Kwh/ºC kg
δ = (densitat aigua) 1 kg/l

· cisterna inodor → 24 l/pers dia

Tª Acs = 60ºC

· rentadora → 96 l/pers setmana → 13,7 l/pers dia

Tª xarxa = 13,75ºC

· neteja → 3 l/pers dia
· reg → 2 l/m2 /dia de sequera (aprox. 200 dies/any)

N’ = (24 l x 13 pers) + (13,7 l x 12 pers) + (3 l x 13 pers) = 515,4 l/dia

Eacs = 122640 x 0,001163 x 1 = 6596,65 Kwh/any

· Demanda energètica anual a cobrir → Eacs solar = 6596,65 Kwh/any x 60% = 3957,99 Kwh/any

2

N = (515,4 l/dia x 365 dies) + (200 l x 6 m ) = 189321 l/any
· Irradiació → I = 15,12 MJ/m2 x 365 dies = 5518,8 MJ/m2 → 5518,8/3,6 = 1533 Kwh/m2

Capacitat de recollida d’aigua

· Àrea de captadors solars → A = (Eacs solar ) / (I x α x β x r)
α: coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda per captador solar.
Considerant orientació a Sud-oest i inclinat amb un angle igual a la latitud de l'emplaçament α=0,3

A=FxMxP

β: Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre els captadors solars.

A → Quantitat d’aigua que es pot recollir anualment
F → factor de la superfície de recollida (0,8)
M → m2 de superfície de recollida

Considerant que no hi ha ombres sobre els captadors β=1
Limitació del coeficient β= 0,9
r: rendiment mig anual de la instal·lació. En el cas de edificis plurifamiliars, si el sistema comprèn
l'acumulació individual, es considera al voltant de 0,35.

P → pluviometria anual
2

2

A = 0,8 x 130,53 m x 415,72 l/m = 43411,14 l/any

A < N → no viable

A = 3957,99 / (1533 x 0,3 x 0,9 x 0,35) = 27,32 m2
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ANNEX C – Envolvent

Reforma i adaptació
ó d’un edifici plurifamiliarr en edifici d’h
habitatges a mb serveis per
p a gent grran / Marta Solé Viola

C.1 Limitació del cons
sum enerrgètic

C.2 L
Limitació
ó de la de
emanda energètiica
Deman
nda energètica de cale
efacció

Quantifficació de la
a exigència

Segonss el DB HE 1 i per la zo na climàtica en la que e
ens trobem, la demanda
a energètica
a de calefaccció per ús

Segons el DB HE 0 , el consum energètic
c d’energia primària pro
ocedent de fonts no re
enovables, n
no ha de

residen
ncial privat no ha de supe
erar el valorr Dcal,lim que s’obté de:

superar Cep,lim que s’’obté de:

Dccal,lim = Dcal,base + Fc
cal,sup / S (kW·h/m2 · a
any)
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S (k
kW·h/m2)

Cep,lim es el valor límit del consum e
energètic d’ene
ergia primària
a no renovable
e
Cep,base es el valor base
e del consum energètic d’energia primàrria no renovab
ble (taula 2.1))
Fep,sup es el factor corrrector por superfície del con
nsumo energè
ètic de energia
a primària no renovable (taula 2.1)

Dcal,base e
es el valor bas
se de la deman
nda energética de calefacciió (taula 2.1)
Fcal,sup ess el factor corrrector per sup
perficie (taula 2.1)
S es la ssuperfície útil dels espais ha
abitables de l’’edifici, en m2 .

Im
matge 45: Tau
ula 2.1 del DB HS 1

· Edificii sencer → Dcal,lim = 27 + 2000 / 377
7.17 → Dcal,llim = 37.30 Kw h/m2 · any
Ima
atge 44: taula
a 2.1 del DB HE
H 0

· Edifici s
sencer → Cep,lim = 60 + 3
3000 / 377.1
17

→ Cep,lim
w h/m2 an
ny
m = 67.95 Kw

Renovacions d’ai re interior
C.3 R
ovacions/ho
gimnàs i la sala poliva lent es garantirà entre
e 4 i 6 reno
ora.
En el g
Habita tge A:
SISTEM
MA
Admissiió
(locals
s
secs)

Ocu
upació
perrsones

S.. Útil
(m2)

Volu
um
(m
m3)

Dormitori
doble

2

13,21

33,,02

14
1

50,4

1,5
53

E-C-M

2

19,84

47,,15

9

32,4

0,6
69

16
1

82,8

2,2
22

RECINT
TE

bdals Cabd
dals eq. qv Renovaciions/h
Cab
((m3/h)
eq. qv (l/s)
(Cabdal/v
volum)

(zona estar)
e
Tottals

Habita tge B:
SISTEM
MA
Admissiió
(locals
s
secs)

Ocu
upació
perrsones

S.. Útil
(m2)

Volu
um
(m
m3)

Dormitori
doble

2

14,85

37,,12

14
1

50,4

1,3
36

E-C-M

2

22,41

49,,64

9

32,4

0,6
65

16
1

82,8

2,0
01

RECINT
TE

bdals Cabd
dals eq. qv Renovaciions/h
Cab
((m3/h)
eq. qv (l/s)
(Cabdal/v
volum)

(zona estar)
e
Tottals
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ANNEX D – Pressupost

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
Num.

Codi

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Pàgina 1

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions

Total (€)

Num.

Codi

1.1 Moviment de terres en edificació
1.1.1 Excavacions de rases i pous

2.1 Regularització
2.1.1 Formigó de neteja

1.1.1.1 ADE010b

2.1.1.1 CRL010

1.1.1.2 ADE010d

m³

m³

Excavació en rases per instal·lacions en
terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Excavació en rases per fonamentacions
en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

5,543

20,47

Ut

Denominació

m²

m³

Reblert
principal
de
rases
per
instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del
Proctor Modificat mitjançant equip
manual amb taula vibrant.

1.2.1.2 ASA012b

Ut

Ut

2.2.1.1 CSV010
1,050

28,90

m³

30,35

2.2.1.2 CSV020
9,735

6,08

59,19

1.2.2.2 ASB020

m

Ut

2,000

89,14

178,28

Pericó sifònic, de polipropilè, de
dimensions interiors 55x55x55 cm,
sobre solera de formigó en massa.

1,000

275,28

275,28

Connexió de servei general de
sanejament a la xarxa general del
municipi, de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diàmetre, enganxat mitjançant
adhesiu.

4,000

68,26

273,04

Connexió de la connexió de servei de
l'edifici a la xarxa general de sanejament
del municipi.

1,000

160,83

160,83

Col·lector soterrat de sanejament, amb
arquetes (no incloses en aquest preu),
de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu.

6,500

34,71

225,62

Bunera sifònica de PVC, de sortida
vertical de 90 mm de diàmetre, amb
reixeta de PVC de 200x200 mm.

4,000

19,63

78,52

Solera de formigó armat de 20 cm
d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb bomba, estès i vibrat
manual, i malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 sobre separadors homologats.

19,310

15,94

307,80

1.2.3 Col·lectors
1.2.3.1 ASC010

m

1.2.4 Sistemes d'evacuació d'aigües
1.2.4.1 ASI020

Ut

1.3 Anivellament
1.3.1 Soleres
1.3.1.1 ANS010

m²

Total (€)

Capa de formigó de neteja HL-150/B/20,
fabricat en central i abocada des de
camió, de 10 cm d'espessor.

2,100

8,01

16,82

Sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 100
kg/m³, sense incloure encofrat.

1,050

199,79

209,78

m²

Muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat recuperable, realitzat amb
panells metàl·lics, amortitzables en 200
usos per a sabata correguda de
fonamentació.

3,450

23,59

81,39

Total pressupost parcial nº 2 Fonamentacions :

Pericó a peu de baixant, de polipropilè,
de dimensions interiors 30x30x30 cm,
sobre solera de formigó en massa.

1.2.2 Connexions de servei
1.2.2.1 ASB010

Preu (€)

2.2 Superficials
2.2.1 Sabates corregudes

1.2 Xarxa de sanejament horitzontal
1.2.1 Pericons
1.2.1.1 ASA012

Quantitat

113,47

1.1.2 Rebliments
1.1.2.1 ADR010

Pàgina 2

Total pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny :

1.702,38

307,99

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 3 Estructures
Num.

Codi

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Pàgina 3

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 4 Façanes

Total (€)

Num.

Ut

m²

Emprimació activa, a força de ciment,
per a la protecció d'armadures d'acer i
com pont d'unió entre morters frescs i
formigó endurit, amb 2,5 kg/m² de
consum mitjà, per a la reparació i
protecció d'estructures de formigó.

4.1.1.1 FFX010b

0,600

12,80

m²

7,68

3.1.2 Ancoratges estructurals
3.1.2.1 EHW010

Ut

Ancoratge químic estructural realitzat
sobre formigó de 20 N/mm² de
resistència
característica
mínima,
mitjançant perforació de 10 mm de
diàmetre i 50 mm de profunditat, reblert
de l'orifici amb injecció de resina epoxi,
lliure d'estirè, i posterior inserció de
vareta roscada amb femella i volandera
d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons
UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de
diàmetre i 110 mm de longitud.

4.1.1.2 FFX010c

16,000

5,90

m²

94,40

3.1.3 Bigues
3.1.3.1 EHV020

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Fulla exterior en tancament de façana,
de 13,5 cm d'espessor de fàbrica, de
maó ceràmic cara vista calat clínquer,
vermell, 28x13,5x5 cm, amb junt de 1
cm, renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat en sacs; revestiment dels
fronts de forjat amb maons tallats,
col·locats amb morter d'alta adherència,
formació de llindes mitjançant maons a
soga sobre llinda de xapa d'acer (no
inclòs en aquest preu).

9,000

62,25

560,25

Fulla exterior en tancament de façana,
de 13,5 cm d'espessor de fàbrica, de
maó ceràmic cara vista calat clínquer,
blanc, 28x13,5x6 cm, amb junt de 1 cm,
renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel; revestiment dels
fronts de forjat amb maons tallats,
col·locats amb morter d'alta adherència,
formació de llindes mitjançant maons a
sardinel amb fàbrica armada.

2,760

68,29

188,48

Fulla exterior de tancament de mitgera,
de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó
ceràmic buit (H-16), per revestir,
24x19x14 cm, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació
1:6, subministrat en sacs.

31,337

24,45

766,19

Llinda metàl·lica de xapa d'acer S275JR
de 2,5 mm d'espessor, de 140 mm
d'amplada, acabat lacat amb pintura de
polièster per exteriors.

10,590

26,88

284,66

Barana de façana en forma recta en U,
de 60 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 30x6 mm i muntants de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent
de 30x6 mm amb una separació de 100
cm entre ells; pany per reblert dels buits
del bastidor compost de barrots verticals
de platina de perfil massís d'acer laminat
en calent de 30x6 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm, fixat mitjançant
ancoratge mecànic d'expansió.

14,700

69,72

1.024,88

4.1 Fàbriques i extrasdossats
4.1.1 Fulla exterior cara vista

3.1 Formigó armat
3.1.1 Reparacions
3.1.1.1 EHY010

Codi

Pàgina 4

m³

Cèrcol de recolzament de forjat de
formigó armat, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 105 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de fusta.

4.1.2 Fulla exterior per a revestir en mitgera
4.1.2.1 FFM010
0,200

Total pressupost parcial nº 3 Estructures :

616,62

m²

123,32
225,40

4.2 Fusteria exterior
4.2.1 D'acer
4.2.1.1 FCA040

m

4.3 Defenses en exteriors
4.3.1 Baranes
4.3.1.1 FDD010

m

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num.

Codi

4.3.1.2 FDD010b

4.3.1.3 FDD010c

4.3.1.4 FDD130

4.3.1.5 FDD100

Total (€)

Num.

Denominació

m

Barana de façana en forma recta en U,
de 110 cm d'altura, formada per:
bastidor compost de barana superior i
inferior de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 30x6 mm i
muntants de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent de 30x6 mm
amb una separació de 100 cm entre ells;
pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent
de 30x6 mm amb una separació de 10
cm i passamans de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de
50x10 mm, fixat mitjançant ancoratge
mecànic d'expansió.

17,400

96,35

1.676,49

Barana de façana en forma recta, de
110 cm d'altura, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 30x6 mm i muntants de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent
de 30x6 mm amb una separació de 100
cm entre ells; pany per reblert dels buits
del bastidor compost de barrots verticals
de platina de perfil massís d'acer laminat
en calent de 30x6 mm amb una
separació de 10 cm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x10 mm, fixat mitjançant
ancoratge mecànic d'expansió.

3,600

93,29

335,84

Passamans recte metàl·lic, format per
tub buit d'acer in inoxidable, de 40 mm
de diàmetre, amb suports metàl·lics
fixats al parament mitjançant ancoratge
mecànic amb tacs de niló i cargols
d'acer.

1,850

35,71

66,06

Barana metàl·lica de tub buit d'acer
laminat en fred de 110 cm d'altura, amb
passamà de fusta, bastidor senzill i
muntants i barrots verticals, per escala
d'anada i tornada, de dos trams rectes
amb altiplà intermedi, fixat mitjançant
rebut amb patilles d'ancoratge.

19,120

105,88

2.024,43

210,000

149,11

31.313,10

Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2
normal) amb plaques de guix laminat,
sobre banda acústica, format per una
estructura simple, amb disposició
normal "N" dels muntants; 78 mm de
gruix total.

177,592

29,71

5.276,26

Envà
múltiple
(12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (4
normal) amb plaques de guix laminat,
sobre banda acústica, format per una
estructura simple, amb disposició
normal "N" dels muntants; 98 mm de
gruix total.

55,362

39,53

2.188,46

m

m

Preu (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 4 Façanes

Ut

m

Quantitat
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m²

Sistema Viroc de revestiment per a
façana ventilada, compost per una
estructura metàl·lica d'alumini extrudit de
muntants verticals de perfils en T i en L,
de 1,8 mm d'espessor amb una
modulació de 600 mm, fixada al suport
base amb mènsules

4.5 Entramats autoportants
4.5.1 De plaques de guix laminat
4.5.1.1 FBY010

4.5.1.2 FBY010b

m²

m²

Ut

Denominació

Quantitat
Total pressupost parcial nº 4 Façanes :

4.4 Façanes ventilades
4.4.1 Sistemes de plaques de ciment
4.4.1.1 FAC020

Codi

Pàgina 6
Preu (€)

Total (€)
45.705,10

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 5 Particions
Num.

Codi

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)
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Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Total (€)

Num.

5.1.2 PAI030

Ut

Ut

Porta
tallafocs
d'acer
galvanitzat
homologada, EI2 60, de dos fulles,
1000x2000 mm de llum i alçada de pas.
Porta de registre tallafocs d'acer
galvanitzat homologada, EI2 60, d'una
fulla, 500 mm alçada de pas, acabat
xapat en taulell MDF per a pintar.

6.1.1.1 ILA010
2,000

142,40

6.1.1.2 ILA020

14,000

112,34

Ut

Ut

284,80
m

1.572,76

5.2 Portes de pas interiors
5.2.1 Metàl·liques
5.2.1.1 PPC010

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Pericó d'entrada, de 400x400x600 mm,
fins a 20 PAU, en canalització externa.

1,000

321,44

321,44

Canalització externa soterrada formada
per 4 tubs de polietilè de 63 mm de
diàmetre, en edificació d'entre 5 i 20
PAU.

4,000

20,91

83,64

Canalització d'enllaç superior encastada
formada por 2 tubs de polipropilè
flexible, corrugats de 40 mm de
diàmetre, per a edifici plurifamiliar.

4,000

7,26

29,04

Equipament complert per RITI, fins a 20
PAU, en armari de 200x100x50 cm.

1,000

397,19

397,19

Equipament complert per RITS, fins a 20
PAU, en armari de 200x100x50 cm.

1,000

455,29

455,29

Canalització principal fix en superfície
formada per 5 tubs de PVC rígid de 50
mm de diàmetre, en edificació de 6
PAU.

20,550

33,75

693,56

Registre secundari format per armari de
450x450x150 mm, amb cos i porta de
plantxa d'acer lacat amb aïllament
interior.

4,000

122,08

488,32

Canalització secundaria encastada en
tram comunitari, formada per 4 tubs de
PVC flexible, corrugats, reforçats de 32
mm de diàmetre, en edificació de fins a
3 PAU.

3,000

7,82

23,46

Registre de pas tipus B, de polièster
reforçat, de 100x100x40 mm.

1,000

3,78

3,78

Registre de finalització de xarxa, format
per caixa de plàstic per encastar en
envà i disposició de l'equipament
principalment en vertical.

7,000

52,08

364,56

Canalització interior d'usuari per l'estesa
de cables, formada per 1 tub de PVC
flexible, reforçats de 20 mm de
diàmetre.

123,250

1,44

177,48

Registre de pas tipus B, de polièster
reforçat, de 100x100x40 mm.

4,000

3,78

15,12

Registre de presa per a BAT o presa
d'usuari.

39,000

6,21

242,19

Asta per a fixació de 3 antenes, de 3 m
d'alçada i 40 mm de diàmetre.

1,000

76,10

76,10

Antena exterior FM, circular, per a
captació de senyals de radiodifusió
sonora
analògica
procedents
d'emissions terrenals, de 0 dB de guany.

1,000

35,06

35,06

6.1 Infrastructura de telecomunicacions
6.1.1 Connexions de serveis

5.1 Portes d'instal·lacions
5.1.1 PAI020

Codi
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6.1.2 Canalitzacions d'enllaç
6.1.2.1 ILE030
Porta de pas d'acer galvanitzat de dos
fulles, 800x1945 mm de llum i alçada de
pas, acabat galvanitzat, amb reixeta de
ventilació.

7,000

90,99

m

636,93
6.1.3 Equipament per recintes

5.3 Envans
5.3.1 Fulla per a revestir
5.3.1.1 PTZ010c

6.1.3.1 ILR010
m²

Fulla de partició interior de 1/2 peu
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic
calat acústic, per revestir, 24x11x10 cm,
rebuda amb morter de ciment M-5.

6.1.3.2 ILR020
32,978

22,97

5.4.1.2 PYA010b

m²

m²

Ut

757,50
6.1.4 Canalitzacions principals

5.4 Ajudes
5.4.1 Ajudes per instal·lacions
5.4.1.1 PYA010

Ut

6.1.4.1 ILP010
Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar, per instal·lació audiovisual
(conjunt
receptor,
instal·lacions
d'interfonia i/o vídeo).

285,000

0,37

105,45

Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar, per infraestructura comú de
telecomunicacions (ICT).

285,000

1,18

336,30

6.1.4.2 ILP021

m

Ut

6.1.5 Canalitzacions secundaries
5.4.1.3 PYA010c

5.4.1.4 PYA010e

m²

m²

Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar,
per
instal·lació
de
calefacció.

285,000

3,13

892,05

Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar, per instal·lació elèctrica.

285,000

3,99

1.137,15

6.1.5.1 ILS010

6.1.5.2 ILS011b
5.4.1.5 PYA010f

m²

Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar,
per
instal·lació
de
fontaneria.

285,000

2,14

609,90

5.4.1.7 PYA010h

5.4.1.8 PYA010i

5.4.1.9 PYA010j

m²

m²

m²

m²

Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar,
per
instal·lació
d'il·luminació.
Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar, per instal·lació de protecció
contra incendis.

285,000

0,14

0,32

Ut

Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar, per instal·lació d'evacuació
d'aigües.

285,000

1,73

493,05

Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar, per instal·lació d'ascensor.

285,000

0,87

247,95

Col·locació i fixació de fusteria exterior,
mitjançant rebut al parament de les
patilles d'ancoratge amb morter de
ciment hidròfug M-5.

m

91,20

6.1.6.3 ILI011

6.1.6.4 ILI020

5.4.2 Rebuts
5.4.2.1 PYR040

Ut

39,90
6.1.6.2 ILI010

285,000

Ut

6.1.6 Canalitzacions interiors
6.1.6.1 ILI001

5.4.1.6 PYA010g

m

Ut

Ut

6.2 Audiovisuals
6.2.1 Xarxa de cables coaxials
6.2.1.1 IAA031
24,000

Total pressupost parcial nº 5 Particions :

31,65

Ut

759,60
7.964,54

6.2.1.2 IAA034

Ut

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Num.

Codi

6.2.1.3 IAA034b

6.2.1.4 IAA034c

6.2.1.5 IAA040

6.2.1.6 IAA100

6.2.1.7 IAA100b

6.2.1.8 IAA110

Total (€)

Num.

Denominació

Ut

Antena exterior DAB per a captació de
senyals de radiodifusió sonora digital
procedents d'emissions terrenals, de 0
dB de guany.

1,000

33,66

33,66

Antena exterior UHF per a captació de
senyals de televisió analògica, televisió
digital terrestre (TDT) i televisió d'alta
definició (HDTV) procedents d'emissions
terrenals, canals del 21 al 69, de 17 dB
de guany.

1,000

64,23

64,23

Equip de capçalera, format per: 9
amplificadors monocanal UHF, de 50 dB
de guany; 1 amplificador multicanal
UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador
FM; 1 amplificador DAB.

1,000

1.232,99

1.232,99

Ut

m

m

Ut

Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, amb
conductor central de coure de 1,15 mm
de diàmetre i coberta exterior de PVC de
6,9 mm de diàmetre.

Preu (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Ut

Ut

Quantitat
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Codi

6.3.2.2 ICE110

70,610

1,29

91,09

15,000

1,34

20,10

Derivador de 5-2400 MHz, de 2
derivacions i 12 dB de pèrdua de
derivació.

4,000

7,58

30,32
6.3.3.2 ICN016

6.2.1.9 IAA110b

Ut

Derivador de 5-2400 MHz, de 2
derivacions i 15 dB de pèrdua de
derivació.

2,000

7,58

6.2.1.11 IAA115

6.2.1.12 IAA120

Ut

Ut

Ut

Denominació

m²

Sistema de calefacció i refrigeració per
terra radiant "UPONOR IBERIA",
compost per film de polietilè, banda
d'escuma de polietilè (PE), de 150x10
mm, model Multi Autofixació, perfil
autoadhesiu per a formació de junt de
dilatació, model Multi Autofijación, panell
de galets de poliestirè expandit modificat
(NEO-EPS)
i
recobriment
termoconformat de polietilè (PE), aïllant
a soroll d'impacte, de 1450x850 mm i 19
mm d'espessor, model Comfort Nubos
PLUS IB 75, tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), de 5 capes segons el mètode
UAX, amb barrera d'oxigen (EVOH) i
capa de protecció de polietilè (PE)
modificat, de 16 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix, model Comfort
Pipe PLUS, i morter autoanivellant CA C20 - F4 segons UNE-EN 13813, de 40
mm d'espessor.

m

m

Derivador de 5-2400 MHz, de 2
derivacions i 24 dB de pèrdua de
derivació.

2,000

7,58

15,16

Distribuïdor de 5-2400 MHz de 3
sortides amb punt d'accés a usuari
(PAU).

2,000

8,92

17,84

Presa separadora doble, TV/R-SAT, de
5-2400 MHz.

4,000

10,10

40,40

Videoporter per 6 habitatges.

1,000

3.371,91

3.371,91

6.3.3.4 ICN018

m

m

6.2.2 Interfonia i vídeo
6.2.2.1 IAV011

Ut

6.3 Calefacció, climatització i A.C.S.
6.3.1 Calderes elèctriques
6.3.1.1 ICI011

Ut

Conjunt de boma de calor aerotèrmica,
sistema aire-aigua per a producció de
ACS, calefacció i refrigeració, formada
per unitat exterior, unitat interior
(Hidrokit) i comandament (EKRUCBL3)
(classe A++). Model ERLQ004CV3 de
DAIKIN.

6.3.3.5 ICN020

6.3.3.6 ICN020b
6,000

5.928,15

Ut

Ut

35.568,90

6.3.2 Emissors per aigua per a climatització
6.3.2.1 ICE100

Ut

Col·lector modular plàstic de 1" de
diàmetre, model Vario Plus "UPONOR
IBERIA", per a 2 circuits, canaleta
corbatubs de plàstic, muntat en armari
de 80x500x770 mm, model Vario CI
amb porta, model Vario CI.

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

210,930

77,36

16.317,54

Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub per líquid
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb aïllament de 9 mm d'espessor i un
tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8
mm de gruix amb aïllament de 10 mm
d'espessor.

74,000

18,88

1.397,12

Canalització encastada, formada per tub
de PVC flexible, corrugat, de 16 mm de
diàmetre nominal, amb IP 545.

74,000

0,94

69,56

Cablatge de connexió elèctrica d'unitat
d'aire condicionat format per cable
multipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de poliolefina termoplàstica lliure
de halògens (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV.

74,000

1,77

130,98

Xarxa d'evacuació de condensats,
col·locada superficialment, de tub
flexible de PVC, de 16 mm de diàmetre,
unió enganxada amb adhesiu.

10,000

3,92

39,20

Equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), (classe A++).
Model TX35KV de DAIKIN.

1,000

1.013,24

1.013,24

Equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), (classe A++).
Model TX50KV de DAIKIN.

1,000

2.299,18

2.299,18

Xarxa de connexió a terra per a
estructura de formigó de l'edifici amb 51
m de conductor de coure nu de 35 mm².

1,000

323,56

323,56

Xarxa d'equipotencialitat
humida.

6,000

37,75

226,50

15,16
6.3.3.3 ICN017

6.2.1.10 IAA110c

Ut

6.3.3 Unitats autònomes de climatització
6.3.3.1 ICN015

Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, amb
conductor central de coure de 1,15 mm
de diàmetre i coberta exterior de PE de
6,9 mm de diàmetre.
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6.4 Elèctriques
6.4.1 Connexió a terra
6.4.1.1 IEP010
6,000

456,86

Ut

2.741,16
6.4.1.2 IEP030

Ut

6.4.2 Caixes generals de protecció

en

cambra

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Num.

Codi

6.4.2.1 IEC020

Ut

Denominació

Ut

Caixa general de protecció, equipada
amb borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles de
intensitat màxima 160 A, esquema 7.

Pàgina 11
Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Num.

Codi

6.4.6.2 IEI030

1,000

302,50

302,50

20,000

38,09

761,80

Ut

Denominació

Ut

6.4.3 Línies generals d'alimentació
6.4.3.1 IEL010

m

Línia general d'alimentació soterrada
formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS)
3x25+2G16 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de polietilè de doble paret, de
125 mm de diàmetre.

Ut

Centralització de comptadors en armari
de comptadors formada per: mòdul
d'interruptor general de maniobra de 160
A; 2 mòduls d'embarrat general; 2
mòduls de fusibles de seguretat; 3
mòduls de comptadors monofàsics; 1
mòdul de comptadors trifàsics; mòdul de
serveis generals amb seccionament;
mòdul de rellotge commutador per canvi
de tarifa i 2 mòduls d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a
terra.

6.5.1.1 IFA010b

Ut

6.4.5.2 IED010b

6.4.5.3 IED010c

m

m

m

Derivació individual monofàsica fix en
superfície per habitatge, formada per
cables unipolars amb conductors de
coure, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², sent
la seva tensió assignada de 450/750 V,
sota tub protector de PVC rígid, blindat,
de 32 mm de diàmetre.
Derivació individual monofàsica fix en
superfície per habitatge, formada per
cables unipolars amb conductors de
coure, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², sent
la seva tensió assignada de 450/750 V,
sota tub protector de PVC rígid, blindat,
de 40 mm de diàmetre.
Derivació individual trifàsica fix en
superfície per serveis generals, formada
per cables unipolars amb conductors de
coure, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm²,
sent la seva tensió assignada de
450/750 V, sota tub protector de PVC
rígid, blindat, de 50 mm de diàmetre.

Preu (€)

Total (€)

Xarxa elèctrica de distribució interior de
serveis generals composta de: quadre
de serveis generals; quadre secundari:
quadre secundari d'ascensor; circuits
amb cablejat sota tub protector per
alimentació de de els següents usos
comuns: enllumenat d'escales i zones
comuns,
enllumenat
d'emergència
d'escales i zones comuns, porter
electrònic o videoporter, preses de
corrent, 1 ascensor ITA-2, grup de
pressió, recinte de telecomunicacions,
trasters; mecanismes.

1,000

4.340,35

4.340,35

Connexió de servei soterrada de
proveïment d'aigua potable de 2 m de
longitud, formada per tub de polietilè PE
100, de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall
allotjada en pericó prefabricada de
polipropilè.

1,000

287,38

287,38

Alimentació d'aigua potable, de 4 m de
longitud,
soterrada,
formada
per
canonada per a refrigeració i aigua
freda, de 68 mm de diàmetre; clau de
tall general de comporta; filtre retenidor
de residus; aixeta de comprovació i
vàlvula de retenció, allotjats en arqueta
prefabricada de polipropilè.

1,000

251,84

251,84

Bateria d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN
63 mm i sortides amb connexió
embridada, per centralització d'un
màxim de 8 comptadors de 1/2" DN 15
mm en dues files i quadre de
classificació.

1,000

534,66

534,66

Grup de pressió, amb 2 bombes
centrífugues multietapes horitzontals,
amb unitat de regulació electrònica
potència nominal total de 3 kW.

1,000

4.312,26

4.312,26

Estació de reciclatge d'aigües grises per
a la reutilització de 500l/dia. Model
GREM 500 de REMOSA.

1,000

5.850,36

5.850,36

Muntant de 11,7 m de longitud, col·locat
superficialment, format per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6
atm; purgador i aixeta de pas de seient
amb maneta.

4,000

65,18

260,72

Muntant de 14,5 m de longitud, col·locat
superficialment, format per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6
atm; purgador i aixeta de pas de seient
amb maneta.

4,000

75,63

302,52

Muntant de 17,3 m de longitud, col·locat
superficialment, format per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6
atm; purgador i aixeta de pas de seient
amb maneta.

4,000

86,10

344,40

6.5.2 Tubs d'alimentació
6.5.2.1 IFB010b
1,000

1.305,66

Ut

1.305,66

6.4.5 Derivacions individuals
6.4.5.1 IED010

Quantitat

6.5 Fontaneria
6.5.1 Connexions de servei

6.4.4 Centralització de comptadors
6.4.4.1 IEG010
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6.5.3 Comptadors
49,600

12,50

620,00

6.5.3.1 IFC020

Ut

6.5.4 Dipòsits/grups de pressió
36,000

18,58

668,88

6.5.4.1 IFD010

6.5.4.2 IFD070

5,000

26,69

Ut

Ut

133,45
6.5.5 Muntants

6.4.6 Instal·lacions interiors
6.4.6.1 IEI010

Ut

6.5.5.1 IFM010
Xarxa elèctrica de distribució interior
d'un habitatge d'edifici plurifamiliar amb
electrificació elevada, amb les següents
estances: menjador, dormitori doble,
bany, cuina, terrasses, composta de:
quadre general de comandament i
protecció; circuits interiors amb cablejat
sota tub protector de PVC flexible: C1,
C2, C3, C4, C5, C9, C10; mecanismes
gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc:
blanc; embellidor: blanc).

6.5.5.2 IFM010b

6,000

1.843,26

Ut

Ut

11.059,56

6.5.5.3 IFM010c

Ut

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Num.

Codi

6.5.5.4 IFM010d

Ut

Denominació

Ut

Muntant de 20,1 m de longitud, col·locat
superficialment, format per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6
atm; purgador i aixeta de pas de seient
amb maneta.
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Num.

Codi

6.8.1.2 ISB010c

1,000

96,55

96,55

6.8.1.3 ISB010b

Ut

Denominació

m

m

6.5.6 Instal·lació interior
6.5.6.1 IFI010

Ut

Instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: wàter,
lavabo senzill i dutxa, realitzada amb
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta.

6.8.1.4 ISB020
6,000

509,83

m

3.058,98

Pàgina 14
Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Baixant interior de la xarxa d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

51,400

16,63

854,78

Baixant interior de la xarxa d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

48,600

14,96

727,06

Baixant circular de PVC amb òxid de
titani, de Ø 80 mm, color gris clar.

3,200

14,80

47,36

Canaló circular de PVC amb òxid de
titani,
per
a
encolar,
de
desenvolupament 250 mm, color gris
clar.

12,600

12,62

159,01

Canaló ocult situat en pati de planta
baixa, de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix,
80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a canaló
interior,
col·locat
amb
fixacions
mecàniques, i segellat

10,000

26,60

266,00

Xarxa interior d'evacuació per cambra de
bany amb dotació per: wàter, lavabo
senzill i dutxa, realitzada amb tub de
PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos.

6,000

276,18

1.657,08

Xarxa interior d'evacuació per cuina amb
dotació per: aigüera, presa de desguàs
per a rentavaixelles, realitzada amb tub
de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos.

6,000

131,70

790,20

Xarxa interior d'evacuació per galeria
amb dotació per: safareig, presa de
desguàs per a rentadora i unitat interior
d'aerotèrmia, realitzada amb tub de
PVC, sèrie B per la xarxa de
desguassos.

6,000

131,70

790,20

6,000

99,81

598,86

Conducte circular tub tipus shunt de
xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 200 mm de diàmetre,
col·locat en posició vertical, per
instal·lació de ventilació amb una
escomesa per planta.

48,810

20,35

993,28

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de
125 mm de diàmetre, unió enganxada
amb adhesiu.

11,650

31,52

367,21

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de
110 mm de diàmetre, unió enganxada
amb adhesiu.

53,950

27,68

1.493,34

6.8.2 Canalons
6.5.6.2 IFI010b

6.5.6.3 IFI010c

Ut

Ut

Instal·lació interior de fontaneria per
cuina amb dotació per: aigüera, presa i
aixeta de pas per rentavaixelles,
realitzada amb polietilè reticulat (PE-X),
per la xarxa d'aigua freda i calenta.
Instal·lació interior de fontaneria per
galeria amb dotació per: safareig, presa i
clau de pas per rentadora, realitzada
amb polietilè reticulat (PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta.

6.8.2.1 ISC010

6,000

349,93

2.099,58
6.8.2.2 ISC020

6,000

325,09

6.8.3 Derivacions individuals

6.6.1.1 ULAP-87410… u

TUB T5 HE-HO 14/24W CL.II blanco

6.6.1.2 ULAP-92400… u
6.6.1.3 ULAP-92413… u

4,000

113,07

452,28

RING fijo led WW MFL blanco

33,000

59,29

1.956,57

Down. KOMBIC 1300 LM blanco cálido
blanco

12,000

117,64

1.411,68

6.8.3.1 ISD010

6.8.3.2 ISD010b

6.6.1.5 III150

m

1.950,54

6.6 Il·luminació
6.6.1 Interior

6.6.1.4 III100

m

Ut

Ut

Lluminària de sostre Downlight d'óptica
fixa, de 100x100x71 mm, per a 1 led de
4 W, de color blanc càlid (3000K).

3,000

181,12

Ut

Ut

543,36

Lluminària per a muntar encastada, de
1.137 x 50 x 67 mm, model FIL LED
OPAL SUS 3000 NW WH. de la marca
LAMP

24,000

287,30

6.895,20

6.6.2.1 ULAP-98010… u

Mini URBAN 65 asim. led 4W IP 65 gris

4,000

65,87

263,48

6.6.2.2 ULAP-74411… u

POINT asim Ø265 1000 WW GR.

4,000

161,89

647,56

6.8.3.3 ISD010c

Ut

6.6.2 Exterior

6.8.4 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges
6.8.4.1 ISK010

Ut

6.7 Contra incendis
6.7.1 Enllumenat d'emergència
6.7.1.1 IOA020

Ut

Lluminària d'emergència, per a adossar
a a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6
W - G5, flux lluminós 155 lúmens.

9,000

50,33

452,97

6.7.2.1 IOS020

6.8.5 Conductes d'admissió i extracció per a ventilació
6.8.5.1 ISV020

6.7.2 Senyalització
Ut

Senyalització de mitjans d'evacuació,
mitjançant
placa
de
poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.

6,000

6,84

m

41,04

6.7.3 Extintors
6.7.3.1 IOX010

Ut

Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C,
amb 6 kg d'agent extintor.

6.8.6 Col·lectors suspesos
6.8.6.1 ISS010
5,000

48,02

6.8.6.2 ISS010b
m

Baixant interior de la xarxa d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

82,400

17,56

m

240,10

6.8 Salubritat
6.8.1 Baixants
6.8.1.1 ISB010

Extractor de cuina, de dimensions
218x127x304 mm, velocitat 2250 r.p.m.,
cabdal de descàrrega lliure 250 m³/h,
amb tram de connexió de tub flexible
d'alumini.

1.446,94

6.9 Transport
6.9.1 Ascensors

m

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions
Num.

Codi

6.9.1.1 ITA010
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Ut

Denominació

Quantitat

Ut

Ascensor elèctric model SYNERGY
450kg de THYSSENKRUPP, de 1 m/s
de velocitat, 6 parades, 450 kg de
càrrega nominal, amb capacitat per a 6
persones, nivell mig d'acabat en cabina
de 1000x1250x2200 mm, maniobra
selectiva en baixada, portes interiors
automàtiques d'acer inoxidable i portes
exteriors automàtiques en acer per
pintar de 800x2000 mm.

Preu (€)

Total (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions
Num.

Codi

Ut

7.1.1.1 NAF011

1,000

15.625,00

m²

15.625,00

6.10.1.1 IVM040

Ut

Ventilador helicocentrífug de perfil baix.

6,000

114,07

684,42

6.10.1.2 IVM011

Ut

Ferratge per a microobertura de finestra
corredissa, per ventilació mecànica.

6,000

4,94

29,64

6.10.1.4 IVM023

Ut

Ut

Ferratge per a microobertura de finestra
amb frontissa, per ventilació mecànica.
Reixeta de plàstic, amb lamel·les
horitzontals
fixes,
sortida
d'aire
perpendicular a la reixeta, per ventilació
mecànica.

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Aïllament per l'interior en caixes de
persiana i cantells de sostres format per
un sistema reflectiu de 12 mm
d'espessor amb una densitat nominal de
29,17 kg/m³, compost de nucli aïllant
d'escuma de polietilè, revestit amb una
làmina d'alumini en cada cara i proveït
d'una malla d'unió en una de les seves
cares, fixat amb paletades d'adhesiu
cimentós.

27,595

20,35

561,56

Aïllament per l'interior en façana de
doble fulla de fàbrica cara vista format
per cel·lulosa projectada de 80 mm
d'espessor mínim, 50 kg/m³ de densitat
mínima, aplicat mitjançant projecció
mecànica.

83,010

21,15

1.755,66

Aïllament intermedi en particions
interiors de fulla de fàbrica format per
plafó rígid de cel·lulosa i cànem, segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm
d'espessor, simplement recolzat.

86,069

6,89

593,02

Aïllament intermedi en entramats
autoportants de plaques constituit per:
panell semirígid de cel·lulosa i fibres de
cànem, espesor 45 mm col·locat entre
muntants.

230,967

7,56

1.746,11

Aïllament acústic a soroll d'impacte de
sòls flotants format per làmina d'escuma
de polietilè d'alta densitat de 5 mm
d'espessor, preparat per a rebre una
solera de morter o formigó (no inclosa
en aquest preu).

632,220

3,05

1.928,27

Aïllament en extradossat autoportant de
plaques (no incloses en aquest preu),
format per panell autoportant de
cel·lulosa i fibres de cànem de 40 mm
de
espesor,
no
revestit,
fixat
mecànicament a la fàbrica.

203,926

13,13

2.677,55

Aïllament tèrmic i acústic sobre fals
sostre format per panell semirígid de
cel·lulosa i fibres de cànem, no revestit,
de 40 mm de espesor.

217,240

6,89

1.496,78

Aïllament per l'exterior en cobertes
inclinades formades per panell rígid de
poliestiré extrusionat, segons UNE-EN
13164, de superfície grecada i
mecanitzat lateral, de 40 mm de
espesor, sobre superfície de suport
existent.

74,100

7,94

588,35

7.1 Aïllaments
7.1.1 Façanes i mitjaneries

6.10 Ventilació
6.10.1 Ventilació mecànica per a habitatges

6.10.1.3 IVM011b

Denominació
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18,000

4,94

88,92

7.1.1.2 NAF010b

7.1.2 Particions
7.1.2.1 NAP010

17,000

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lacions :

18,81

m²

m²

319,77
146.851,33
7.1.2.2 NAP020

m²

7.1.3 Sòls flotants
7.1.3.1 NAL020

m²

7.1.4 Extradossats
7.1.4.1 NAO020

m²

7.1.5 Falsos sostres
7.1.5.1 NAT010

m²

7.1.6 Cobertes
7.1.6.1 NAQ010

m²

7.2 Impermeabilitzacions
7.2.1 Soleres en contacte amb el terreny

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions
Num.

Codi

7.2.1.1 NIS011

Ut

Denominació

m²

Impermeabilització
de
solera
en
contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP,
totalment adherida al suport amb
bufador, prèvia emprimació del mateix
amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues, tipus EB, i protegida amb
una capa antipunxonament de geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una resistència a
la tracció longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de
1,2
kN/m,
resistència
CBR
a
punxonament 0,3 kN i una massa
superficial de 150 g/m², llesta per a
abocar el formigó de la solera.
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 8 Cobertes
Num.

Codi

Ut

m²

Impermeabilització
de
galeries
i
balconades sobre espais no habitables,
realitzada amb làmina de betum
modificat
amb
elastòmer
SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida amb
emprimació asfàltica, tipus EA, al suport
de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-5, confeccionat en obra, amb
espessor medi de 4 cm i pendent del 1%
al 5%, acabat remolinat, i protegida amb
capa separadora (no inclosa en aquest
preu).

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Coberta plana transitable, no ventilada,
amb enrajolat fix, tipo invertida, pendent
del 1% al 5%, per a trànsit de vianants
privat, composta de: formació de
pendents: argila expandida de 350 kg/m³
de densitat, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb
beurada de ciment, amb espessor medi
de 10 cm; impermeabilització monocapa
adherida: làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP
col·locada
amb
emulsió
asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB; capa
separadora sota aïllament: geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, (150 g/m²); aïllament
tèrmic: panell rígid de poliestirè extrudit,
de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 40 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa;
capa
separadora
sota
protecció:
geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²);
capa de protecció: rajoles de gres rústic
4/3/-/E, 20x20 cm col·locades en capa
fina amb adhesiu de ciment normal, C1
gris, sobre la capa de regularització de
morter de ciment, industrial, M-5,
rejuntat amb morter de juntes de ciment
amb resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta
oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

70,530

88,05

6.210,17

Trobada de parament vertical amb
coberta plana transitable, no ventilada,
amb enrajolat fix, tipus convencional;
mitjançant reculada perimetral, per a la
protecció de la impermeabilització
formada per: banda de reforç de 33 cm
d'ample, de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP
(140), col·locada sobre el suport
prèviament emprimat amb emprimació
asfàltica, tipus EA i banda de termini de
50 cm de desenvolupament amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140); revestint la
trobada amb entornpeus de gres rústic
4/3/-/E, de 7 cm, 3 €/m col·locats amb
junt obert (separació entre 3 i 15 mm),
en capa fina amb adhesiu de ciment
normal, C1, gris i rejuntats con morter
de juntes de ciment amb resistència
elevada a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i
15 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.

45,950

22,20

1.020,09

Trobada de coberta plana transitable, no
ventilada, amb enrajolat fix, tipus
convencional amb bonera de sortida
vertical, format per: peça de reforç de
làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140),
adherida al suport i clavegueró de
cautxú EPDM, de sortida vertical, de 80
mm de diàmetre adherit a la peça de
reforç.

6,000

43,25

259,50

8.1 Planes
8.1.1 Transitables no ventilades
8.1.1.1 QAB010b

14,650

28,85

422,65

12,420

29,31

364,03

m²

7.2.2 Cubertes, galeries i balcons
7.2.2.1 NIG020

Denominació
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Total pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions :

12.133,98

8.1.2 Punts singulars
8.1.2.1 QAF020

8.1.2.2 QAF030

m

Ut

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 8 Cobertes
Num.

Codi

8.1.2.3 QAF010b

8.1.2.4 QAF030c
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Ut

Denominació

m

Impermeabilització de junt de dilatació a
coberta plana transitable, no ventilada,
amb enrajolat fix, tipus convencional,
composició
de:
dues
bandes
d'adherència, de làmina de betum
modificat
amb
elastòmer
SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 30 cm d'amplària
cadascuna, totalment adherides al
suport amb bufador, a cada costat del
junt; prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus
EB, banda de reforç de 50 cm
d'amplària, de làmina de betum
modificat
amb
elastòmer
SBS,
LBM(SBS)-40-FP; cordó de reblert per a
junta de dilatació, de massilla amb base
bituminosa tipus BH-II, de 15 mm de
diàmetre; i banda de terminació de
làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP de 33
cm d'amplària.

12,560

16,29

204,60

Trobada de coberta plana no transitable,
no ventilada, amb grava, tipus invertida
amb bonera de sortida vertical, format
per: peça de reforç de làmina de betum
modificat
amb
elastòmer
SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida al
suport amb bufador i clavegueró de
cautxú EPDM, de sortida vertical, de 80
mm de diàmetre adherit a la peça de
reforç.

30,370

54,44

1.653,34

Ut

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

m²

Coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus invertida,
pendent del 1% al 5%, composta de:
formació de pendents: argila expandida
de 350 kg/m³ de densitat, abocada en
sec i consolidada en la seva superfície
amb beurada de ciment, amb espes

Num.

Codi

Ut

Denominació

m²

Alicatat amb rajoles ceràmiques de gres
porcellànic,
estil
ciment,
sèrie
Homestone "GRESPANIA", acabat mat
en color gris, 60x60 cm i 10 mm de
gruix, sobre una superfície suport de
plaques de guix laminat en paraments
interiors, mitjançant adhesiu de ciment
normal, C1 gris, amb doble encolat,
sense junt (separació entre rajoles entre
1,5 i 3 mm); amb cantoneres de PVC.

9.1.1.1 RAG051

m²

Coberta inclinada de teules ceràmiques,
sobre espai habitable, amb un pendent
mitjà
del
30%,
composta
de:
impermeabilització: placa sota teula,
cobertura:
teula
ceràmica
corba,
40x19x16 cm, color vermell, fixada amb
claus galvanitzats sobre llistons de
fusta; formació de pendents amb forjat
de formigó o tauler ceràmic (no inclosa
en aquest preu).

9.2.1.1 REG020c

9.3.1.1 RIP035

25,290

73,90

Ut

m²

1.868,93

Acabat lateral de coberta amb peça
ceràmica d'acabament lateral, per a
teules planes, color vermell, fixada amb
claus galvanitzats sobre llistó de fusta.

Total (€)

123,068

45,17

5.558,98

5,500

1.593,74

8.765,57

Pintura plàstica textura llisa, color blanc,
acabat
mat,
sobre
paraments
horitzontals i verticals interiors de guix
projectat o plaques de guix laminat, mà
de fons amb resines acríliques en
dispersió aquosa i dues mans d'acabat
amb pintura plàstica (rendiment: 0,187
l/m² cada mà).

1.064,777

8,58

9.135,79

Guarnit de guix de construcció B1 a
bona vista, sobre parament horitzontal,
fins a 3 m d'alçada, prèvia col·locació de
malla antiàlcalis amb canvis de material,
sense cantoneres.

211,800

8,17

1.730,41

Enrajolat de rajoles ceràmiques de
rasilla, 2/0/-/-, de 14x28 cm, 8 €/m²,
rebudes amb morter de ciment M-5 de 3
cm d'espessor i rejuntades amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonal

61,830

20,02

1.237,84

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres
porcellànic, polit 2/0/-/-, de 60x60 cm, 30
€/m², rebudes amb adhesiu de ciment
normal, C1 sense cap característica
addicional, color gris amb doble encolat,
i rejuntades amb beurada de ciment
blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces.

385,920

49,14

18.964,11

Revestiment d'escala d'anada i tornada,
de dos trams rectes amb altiplà
intermedi amb 15 esglaons de 100 cm
d'ample, mitjançant folrat amb peces de
gres porcellànic de gran format, Lámina
Porcelánica
Triple
Techlam®
"LEVANTINA", de 1000x1000 mm i 9
mm d'espessor, sèrie Basic, model
Antracita, acabat antilliscant, rebudes
amb adhesiu de ciment millorat, C2
sense cap característica addicional,
color gris, i rejuntades amb morter de
juntes de ciment amb resistència
elevada a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda, CG2, per a junta mínima (entre
1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces.

9.4 Conglomerats tradicionals
9.4.1 Enguixats i lliscats
9.4.1.1 RPG010b

37,050

19,78

732,85

6,320

Total pressupost parcial nº 8 Cobertes :

12,10

m²

9.5 Terres i paviments
9.5.1 Ceràmics/gres
9.5.1.1 RSG011

m

Preu (€)

9.3 Pintures en paraments interiors
9.3.1 Plàstiques

8.3 Acabaments
8.3.1 Vora lateral
8.3.1.1 QRB020

Quantitat

9.2 Escales
9.2.1 De baldosas y piezas cerámicas

8.2 Inclinades
8.2.1 Teules
8.2.1.1 QTT010

Pàgina 20

9.1 Enrajolats
9.1.1 Ceràmics/Gres

8.1.3 No transitables, no ventilades
8.1.3.1 QAD021

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 9 Revestiments

m²

76,47
12.025,95

9.5.1.2 RSG010

m²

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 9 Revestiments
Num.

Codi

9.5.1.3 RSG020
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Ut

Denominació

Quantitat

m

Entornapeu ceràmic de gres porcellànic,
mate o naturalde 7 cm, 3 €/m, rebut
amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per
interiors, gris i rejuntat amb morter de
juntes cementoses, CG1, per junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), camb la
meteixa tonalitat que les peces.

Preu (€)

Total (€)

m²

Estora formada per perfils d'alumini, de
27 mm d'amplada, units entre si
mitjançant cable d'acer inoxidable,
distància entre perfils 4 mm, acabat
superficial amb rínxols de vinil
entrellaçats de color a escollir, espessor
total 12 mm, ús interior i exterior,
enrotllable.

Codi

10.1.1.1 SMM020

135,630

7,06

Entornapeu de MDF acabat prelacat
blanc 7x1 cm.

Denominació

Ud

10.2.1.1 SCF010b

3,450

334,95

1.155,58

206,820

3,78

Ut

m²

Tarima per a exterior, formada per
taules massisses de compòsit (WPC)
amb fibres de fusta i polietilè, de
23x140x2200 mm, una cara vista amb
textura de fusta, fixades amb sistema de
fixació oculta, sobre llistons de fusta de
pi, amb classe d'ús 4 segons U

Ut

781,78

10.2.2.2 SCM020

27,440

96,13

Ud

2.637,81

9.6 Falsos sostres
9.6.1 Continus, de plaques de guix laminat
9.6.1.1 RTC015

m²

Fals sostre continu suspès, situat a una
altura menor de 4 m, llis amb estructura
metàl·lica (12,5+27+27), format per una
placa de guix laminat A / UNE-EN 520 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada.

10.2.3.1 SCE030
217,240

24,91

Mirall de lluna incolora de 5 mm
d'espessor,
acabat
bisellat,
fixat
mecànicament al parament.

10,070

76,25

767,84

m²

Extradossat autoportant lliure, W 625
"KNAUF" realitzat amb placa de guix
laminat -

203,926

20,82

4.245,74

Ut

10.3.1.2 SIR010c

Ut

Ut

9.9 Morters i revestiments acrílics
9.9.1 Revestiments i pastes pètries
9.9.1.1 RGP010

m²

Revestiment petri en façanes, color
blanc, textura llisa; neteja i escatat previ
del suport de morter industrial, en bon
estat de conservació, una mà de fons i
dues mans d'acabat (rendiment: 0,3 l/m²
cada mà).

Mampara frontal para ducha, de 1600
mm de anchura y 1850 mm de altura,
formada por dos puertas plegables, de
vidrio transparente con perfilería de
aluminio acabado plata.

6,000

712,15

4.272,90

Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació
en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm,
equipat amb aixetes monocomandament
amb cartutx ceràmic per a aigüera,
gamma bàsica, acabat cromat.

7,000

176,01

1.232,07

Moblament de cuina amb 1,96 m de
mobles baixos amb sòcol inferior i 1,67
m de mobles alts, estratificat amb front
de 20 mm de gruix, amb estratificat per
ambdues cares, cantells verticals
postformats
llomats
i
cantells
horitzontals en ABS de 1,0 mm de gruix
amb làmina d'alumini.

6,000

977,71

5.866,26

Mobiliari complet en cocina compost per
5,8 m de muebles baixos amb sòcol
inferior, realizat amb frontals amb
recobriment melamínicacabt mat en
color blanc i cantells termoplàstics en
ABS, calaixos i baldes del mateix
acabat, frontises, potes regulables, de
qualitat bàsica.

1,000

845,20

845,20

Placa vitroceràmica per taulell de cuina,
polivalent bàsica.

6,000

349,72

2.098,32

Forn
elèctric
inoxidable.

6,000

560,98

3.365,88

Lletra o número solt per senyalització de
habitatge, de llautó cromat de 50 mm
d'altura.

6,000

10,02

60,12

Rètol amb suport d'alumini per
senyalització de planta, de 90x80 mm,
amb les lletres o números adherits al
suport.

5,000

6,51

32,55

Bústies de xapa d'acer color blanc, de
312x125x395 mm.

6,000

44,18

265,08

Taulell d'aglomerat de quars blanc
"LEVANTINA", acabat polit, de 220 cm
de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, formació de 2
buits amb els seus cantells polits, i 2 cm
de gruix, amb la vora recte.

3,000

304,66

913,98

multifunció,

d'acer

10.3 Indicadors, marcats, retolacions, ...
10.3.1 Rètols i plaques
10.3.1.1 SIR010b

9.8 Extradossats
9.8.1 De plaques de guix laminat
9.8.1.1 RRY015

Ut

5.411,45
10.2.3.2 SCE040

m²

Total (€)

10.2.3 Electrodomèstics

9.7 Vidres
9.7.1 Plànols: miralls
9.7.1.1 RVE010

Preu (€)

10.2.2 Mobles

9.5.4 Fusta tecnològica WPC
9.5.4.1 RSJ010

Quantitat

10.2 Cuines/eixides
10.2.1 Aigüeres i safareigs

10.2.2.1 SCM010
m

Ut

957,55

9.5.3 De fusta
9.5.3.1 RSM050

Num.
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10.1 Banys
10.1.1 Mamparas

9.5.2 Estora
9.5.2.1 RSF010

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament

10.4 Zones comuns
10.4.1 Entrades
10.4.1.1 SZB016
92,010

Total pressupost parcial nº 9 Revestiments :

11,13

1.024,07
62.374,52

Ut

10.5 Taulell de cuina
10.5.1 D'aglomerat de quars
10.5.1.1 SNA010

Ud

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament
Num.

Codi

10.5.1.2 SNA010b

Ut

Denominació

Ud

Taulell d'aglomerat de quars blanc
"LEVANTINA", acabat polit, de 220 cm
de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, i 2 cm de gruix,
amb la vora recte.
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament
Num.

Codi

10.8.1.1 SGD010

3,000

221,97

Ut

Denominació

Ut
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Aixeteria termostàtica, instal·lació vista
formada per columna de dutxa
telescòpica termostàtica, model OBY de
ROVIRA elements de connexió i vàlvula
antiretorn.

6,000

222,39

1.334,34

Aixeteria monocomandament formada
per
aixeta
mescladora
monocomandament de repisa per a
aigüera, elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8" de
diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula
antiretorn i dues aixetes de pas.

7,000

72,42

506,94

665,91
10.8.2 Per a aigüeres

10.5.1.3 SNA010c

10.5.1.4 SNA010d

10.5.1.5 SNA010f

Ud

Ud

Ut

Taulell d'aglomerat de quars blanc
"LEVANTINA", acabat polit, de 260 cm
de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, i formació de 2
buits amb els seus cantells polits.

10.8.2.1 SGF020

3,000

286,62

859,86

Taulell d'aglomerat de quars blanc
"LEVANTINA", acabat polit, de 260 cm
de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, i 2 cm de gruix,
amb la vora recte.

3,000

369,33

1.107,99

Taulell d'aglomerat de quars blanc
"LEVANTINA", acabat polit, de 580 cm
de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, i formació de 1
buit amb els seus cantells polits.

1,000

711,87

711,87

Lavabo de porcellana sanitària, mural,
model Diverta "ROCA", color Blanco, de
750x440 mm, equipat amb aixetes
monocomandament de repisa per a
lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador
de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model
Thesis, i desguàs, acabat crom amb sifó
corb.

7,000

522,14

3.654,98

Tassa de vàter de dipòsit baix, de
porcellana sanitària, model Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, amb cisterna de vàter, de doble
descàrrega, de 360x140x355 mm, seient
i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda.

7,000

442,59

3.098,13

Seient per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, col·locat en paret, abatible,
d'alumini i niló.

6,000

423,44

2.540,64

Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret dreta, amb forma de
L, d'acer inoxidable AISI 304.

1,000

117,62

117,62

Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'acer inoxidable AISI 304.

1,000

162,35

162,35

Plat de dutxa acrílic, rectangular, color
blanc, de 1600x900x40 mm, encastat en
el paviment i enrasat per la seva cara
superior.

6,000

381,69

2.290,14

Total pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament :

10.6 Aparells sanitaris
10.6.1 Lavabos
10.6.1.1 SAL040

Ut

10.6.2 Vàters
10.6.2.1 SAI010

Ut

10.7 Aparells sanitaris adaptats i ajudes tècniques
10.7.1 Seients, barres de recolzament i passamans
10.7.1.1 SPA010

10.7.1.2 SPA020b

10.7.1.3 SPA020c

Ut

Ut

Ut

10.7.2 Dutxes
10.7.2.1 SPD010

10.8 Aixeteries
10.8.1 Per a dutxes

Ut

Ut

36.003,13

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus
Num.

Codi

Ut

Denominació
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

11.1 Transport de terres
11.1.1 Transport de terres amb camió
11.1.1.1 GTA010

m³

Transport de terres amb camió a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km.

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus
Num.

Codi

11.2.1.8 GRA020e

1,040

4,22

Ut

Denominació

m³

Transport amb camió de residus inertes
de fusta produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 5 km de
distància.

4,39

11.2 Transport de residus inertes
11.2.1 Transport de residus inertes amb contenidor

11.3 Tractaments previs dels residus
11.3.1 Classificació dels residus de la construcció

11.2.1.1 GRA010i

11.3.1.1 GCA010

Ut

Transport de residus inertes de
formigons,
morters
i
prefabricats
produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

1,000

56,18

m³

Classificació a peu d'obra dels residus
de
construcció
i/o
demolició,
separant-los en fraccions (formigó,
ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons i residus
perillosos), dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals.
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

1,000

0,75

0,75

10,000

2,58

25,80

56,18
Total pressupost parcial nº 11 Gestió de residus :

11.2.1.2 GRA010j

11.2.1.3 GRA010

11.2.1.4 GRA020

11.2.1.5 GRA020b

11.2.1.6 GRA020c

11.2.1.7 GRA020d

Ut

Ut

m³

m³

m³

m³

Transport de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.

6,000

96,29

577,74

Transport de residus inertes de fusta
produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

1,000

78,25

78,25

Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
situat a 5 km de distància.

4,000

1,02

4,08

Transport amb camió de residus inerts
metàl·lics produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 5 km de
distància.

1,000

5,96

5,96

Transport amb camió de residus inertes
de paper i cartó, produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 5 km de
distància.

2,000

0,68

1,36

Transport amb camió de residus inerts
plàstics
produïts
en
obres
de
construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 5 km de
distància.

2,000

1,10

2,20

756,71

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 12 Control de qualitat i assaigs
Num.

Codi

Ut

Denominació
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut
Num.

Codi

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Tapa de fusta col·locada en obra per
cobrir íntegrament el buit horitzontal
d'una arqueta de 50x50 cm de secció,
durant el seu procés de construcció fins
que es col·loqui la seva tapa definitiva,
formada per taulons petits de fusta de
15x5,2 cm, units entre si mitjançant
clavaó. Amortitzable en 4 usos.

10,000

8,85

88,50

Sistema provisional de protecció de buit
d'escala en construcció, d'1 m d'alçada,
format per barana principal i intermèdia
de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i
entornpeu de tauló petit de fusta de
15x5,2 cm, tot això subjecte a
guardacossos telescòpics d'acer, fixats
per
collament.
Amortitzables
els
guardacossos en 8 usos, les baranes en
10 usos i els entornpeus en 4 usos.

30,250

7,55

228,39

38,730

6,96

269,56

Entaulat de fusta per a protecció de petit
buit horitzontal de forjat de superfície
inferior o igual a 1 m², format per tauler
de fusta de 22 mm d'espessor.
Amortitzable en 4 usos.

7,000

8,84

61,88

Empostissat de fusta per a protecció de
buit horitzontal d'ascensor de 2x1,9 m,
format per taulons de fusta de 25x7,5
cm, units a un roll de fusta de 10 a 12
cm de diàmetre mitjançant clavaó.
Amortitzable en 4 usos.

5,000

47,50

237,50

Xarxa de protecció tipus pantalla de
poliamida d'alta tenacitat, color blanc,
amb entornpeu de malla de polietilè
d'alta densitat, per cobrir buits verticals
en les vores perimetrals de l'estructura,
en planta de fins a 3 m d'alçada lliure.

6,000

9,33

55,98

Sistema provisional de protecció de buit
frontal d'ascensor, de 1,1 m d'alçada,
format per barana principal i intermèdia
de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i
entornpeu de tauló petit de fusta de
15x5,2 cm, tot això subjecte al parament
vertical ja executat de l'ascensor
mitjançant passadors d'immobilització.
amortitzables les baranes en 10 usos,
els entornpeus en 4 usos i els taps
protectors en 3 usos.

5,000

8,42

42,10

12.1 Estructures de formigó
12.1.1 Formigons fabricats en central

13.1 Sistemes de protecció col·lectiva
13.1.1 Delimitació i protecció d'arquetes i pous de registre oberts

12.1.1.1 XEH010

13.1.1.1 YCA020

Ut

Assaig sobre una mostra de formigó
amb determinació de: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams i
resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació de sis
provetes, curat, escairament i ruptura a
compressió.

1,000

94,55

Ut
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94,55
13.1.2 Protecció d'escales

Total pressupost parcial nº 12 Control de qualitat i assaigs :

94,55

13.1.2.1 YCE030

m

13.1.3 Protecció perimetral de vores de forjat
13.1.3.1 YCF020

m

Sistema provisional de protecció de vora
de forjat, classe B, d'1 m d'alçada,
format per barana principal i 3 baranes
intermèdies de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i entornpeu metàl·lic, tot això
subjecte a guardacossos fixos d'acer,
fixats al forjat amb base plàstica
embeguda en el formigó. Amortitzables
els guardacossos en 8 usos, les
baranes en 10 usos i els entornpeus en
10 usos.

13.1.4 Protecció de buits horitzontals en estructures
13.1.4.1 YCH030

13.1.4.2 YCH035

m²

Ut

13.1.5 Protecció de buits verticals
13.1.5.1 YCK010

13.1.5.2 YCK030

m

Ut

13.1.6 Línies i dispositius d'ancoratge

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut
Num.

Codi

13.1.6.1 YCL150

13.1.6.2 YCL210

Ut

Denominació

Ut

Línia d'ancoratge horitzontal temporal,
de cinta de polièster, de 10 m de
longitud, per assegurar a un operari,
classe C, composta per 2 dispositius
d'ancoratge capaços de suportar una
càrrega de 25 kN, format cadascun
d'ells per cinta de polièster de 35 mm
d'amplada, tensor amb mecanisme de
bloqueig
antiretorn
i
argolla,
amortitzables en 3 usos, per a fixació a
suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a
3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster
de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud,
amb tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i mosquetó en tots dos
extrems, amortitzable en 3 usos.

Ut

Dispositiu d'ancoratge per encastar en
sostre, de 1310 mm de longitud, format
per cinta de polièster; 1 baga en un
extrem i 1 argolla en l'altre extrem, per
assegurar a un operari.

Pàgina 29
Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Ut

Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C,
amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable
en 3 usos.

Num.

Codi

13.2.3.1 YIJ010

13.2.3.2 YIJ010b

13.2.3.3 YIJ010c

5,000

96,57

482,85

13.2.4.2 YIM010b
2,000

7,82

13.2.4.4 YIM020
17,03

Ut

Extintor portàtil de neu carbònica CO2,
d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent
extintor, amortitzable en 3 usos.

1,000

30,10

30,10

13.1.8.2 YCV020

m

Ut

Baixant per a abocament d'enderrocs,
composta per 3 tubs i 1 embocadura de
polietilè, de 49 cm de diàmetre superior i
40 cm de diàmetre inferior, per cada
planta de fins a 3 m d'alçada lliure,
amortitzable en 5 usos.
Tendal plastificat per a peu de baixant
d'enderrocs,
per
cobriment
de
contenidor, amortitzable en 5 usos.

Ut

Casc de protecció, amortitzable en 10
usos.

Total (€)

Ulleres de protecció amb muntura
integral, resistents a pols gruixuda,
amortitzable en 5 usos.

1,000

3,69

3,69

Ulleres de protecció amb muntura
integral, resistents a impactes de
partícules a gran velocitat i mitja
energia, a temperatures extremes,
amortitzable en 5 usos.

1,000

2,15

2,15

Pantalla de protecció facial, resistent a
impactes de partícules a gran velocitat i
mitja energia, a temperatures extremes,
amortitzable en 5 usos.

1,000

4,20

4,20

Ut

Parell de guants contra riscos mecànics
amortitzable en 4 usos.

4,000

3,51

14,04

Ut

Parell de guants per a treballs elèctrics
de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.

2,000

10,92

21,84

Ut

Parell de guants resistents
amortitzable en 4 usos.

1,000

6,21

6,21

Ut

Parell de manyoples resistents al foc
amortitzable en 4 usos.

1,000

5,05

5,05

Protector de mans
amortitzable en 4 usos.

1,000

0,88

0,88

3,000

1,04

3,12

Parell de botes baixes de feina, amb
resistència al lliscament, zona del taló
tancada, resistent a la perforació, amb
codi de designació OB, amortitzable en
2 usos.

3,000

17,84

53,52

Parell de polaines per extinció
d'incendis, amortitzable en 3 usos.

1,000

23,74

23,74

Parell de plantilles resistents a la
perforació, amortitzable en 1 ús.

3,000

6,80

20,40

Armilla d'alta visibilitat, de material
reflector, amortitzable en 5 usos.

3,000

4,81

14,43

Bossa per portar eines, amortitzable en
10 usos.

3,000

2,52

7,56

Faixa de protecció lumbar, amortitzable
en 4 usos.

3,000

5,01

15,03

Equip de protecció respiratòria (EPR),
filtrant no assistit, compost per una
mascareta,
de
mitja
màscara,
amortitzable en 3 usos i un filtre contra
partícules,
d'eficàcia
mitja
(P2),
amortitzable en 3 usos.

2,000

9,02

18,04

Careta autofiltrant contra
FFP1, amortitzable en 1 ús.

2,000

1,88

3,76

al

foc

Ut

per

punter,

Ut

Joc de orelleres, estàndard,
atenuació
acústica
de
15
amortitzable en 10 usos.

amb
dB,

13.2.6 Per els peus i les cames
13.2.6.1 YIP010b
13,750

1,000

16,01

13,07

13,07

13.2.6.2 YIP020

13.2.6.3 YIP030
3,000

0,24

Ut

220,14

13.2 Equips de protecció individual
13.2.1 Per el cap
13.2.1.1 YIC010

Ut

Preu (€)

13.2.5 Per a les oïdes
13.2.5.1 YIO010

13.1.8 Protecció contra abocaments
13.1.8.1 YCV010

Ut

Ut

Quantitat

17,03
13.2.4.5 YIM040

13.1.7.2 YCU010b

Denominació

15,64
13.2.4.3 YIM010c

1,000

Ut
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13.2.4 Per les mans i els braços
13.2.4.1 YIM010

13.1.7 Protecció contra incendis
13.1.7.1 YCU010

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut

Ut

Ut

0,72
13.2.7 Per al cos (vestuari de protecció)

13.2.2 Contra caigudes d'alçada
13.2.2.1 YID010

13.2.2.2 YID020b

Ut

Ut

13.2.3 Per els ulls i la cara

Sistema anticaigudes compost per un
connector bàsic (classe B), amortitzable
en 3 usos; un dispositiu anticaigudes
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible,
amortitzable en 3 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element
d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia, amortitzable en 4
usos i un arnès anticaigudes amb un
punt d'amarrador, amortitzable en 4
usos.
Sistema de subjecció i retenció compost
per un connector bàsic (classe B),
amortitzable en 3 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos;
un absorbidor d'energia, amortitzable en
4 usos i un cinturó de subjecció i
retenció, amortitzable en 4 usos.

13.2.7.1 YIU030

13.2.7.2 YIU040

13.2.7.3 YIU050

Ut

Ut

Ut

13.2.8 Per les vies respiratòries
2,000

82,94

165,88

13.2.8.1 YIV010

13.2.8.2 YIV020
2,000

58,69

117,38

Ut

Ut

13.3 Medicina preventiva i primers auxilis
13.3.1 Material mèdic

partícules,

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut
Num.

Codi

13.3.1.1 YMM010

Ut

Denominació

Ut

Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

1,000

104,04

104,04

Lloguer mensual de caseta prefabricada
per banys petits en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

1,000

168,62

168,62

Ut

Transport de caseta prefabricada d'obra.

1,000

216,79

216,79

Ut

Hora de neteja i desinfecció de caseta o
local provisional en obra.

89,600

12,36

1.107,46

Cartell general indicatiu de riscos, de
PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

1,000

7,06

7,06

Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia,
de 297x210 mm, amb pictograma blanc
de forma circular sobre fons blau,
amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides.

1,000

3,53

3,53

13.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
13.4.1 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
13.4.1.1 YPC010

13.4.1.2 YPC060

Ut

13.4.2 Neteja
13.4.2.1 YPL010

13.5 Senyalització provisional d'obres
13.5.1 Senyalització de seguretat i salut
13.5.1.1 YSS020

13.5.1.2 YSS032

Ut

Ut

13.5.2.2 YSM006

13.5.2.3 YSM010

13.5.2.4 YSM020

m

m

m

m

Num.

Codi

13.5.2.5 YSM030

Ut

Denominació

Ut

Abalisament i senyalització de zona
protegida de vianants contra el tràfic
rodat,
compost
per
5
tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades
per panell de malla electrosoldada de
200x100 mm de pas de malla i pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, col·locats sobre bases
prefabricades de formigó, amb malla
d'ocultació col·locada sobre la tanca, 1
senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, 1
senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat,
circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat, i 6 balises lluminoses
intermitents per a senyalització, de color
ambre, amb llum Led. Amortitzables les
tanques en 5 usos, les bases en 5 usos,
el senyal triangular en 5 usos i el
cavallet en 5 usos, el senyal circular en
5 usos i el cavallet en 5 usos, i les
balises en 10 usos.
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

1,000

237,95

237,95

Total pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut :

13.5.2 Senyalització de zones de treball
13.5.2.1 YSM005

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut

Cinta de senyalització, de material
plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per
ambdues cares en franges de color groc
i negre, subjecta a suports de barra
d'acer corrugat B 500 S de 1,2 m de
longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en
el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de
treball
amb
maquinària
en
funcionament. Amortitzables els suports
en 3 usos i els taps protectors en 3
usos.

10,000

2,27

22,70

Doble cinta de senyalització, de material
plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa per
ambdues cares en franges de color groc
i negre, subjecta a tanques de vianants
de ferro, de 1,10x2,50 m, separades
cada 5,00 m entre eixos, amortitzables
en 20 usos, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de
treball.

10,000

2,24

22,40

Malla de senyalització de polietilè d'alta
densitat (200 g/m²), color taronja, de
1,20 m d'alçada, subjecta mitjançant
brides de niló a suports de barra d'acer
corrugat B 500 S de 1,75 m de longitud i
20 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 1,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de les vores
de l'excavació. Amortitzable la malla en
1 us, els suports en 3 usos i els taps
protectors en 3 usos.

10,000

5,61

56,10

Malla de senyalització de polietilè d'alta
densitat (200 g/m²), color taronja, de
1,20 m d'alçada, subjecta mitjançant
brides de niló a puntals metàl·lics
telescòpics col·locats cada 1,50 m,
utilitzada com a senyalització i
delimitació de zona de risc. Amortitzable
la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.

10,000

4,32

43,20

4.254,23

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 14 Demolicions
Num.

Codi

Ut
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Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

14.1.1.2 DEH023

14.1.1.3 DEH023b

Num.

Codi

Ut

Denominació

Ut

m²

m

m

Demolició de forjat unidireccional de
formigó
armat
amb
biguetes
prefabricades de formigó, entrebigat de
revoltons ceràmics o de formigó i capa
de compressió de formigó, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Perforació de forjat unidireccional de
formigó armat amb nervis "in situ",
entrebigat de revoltons ceràmics o de
formigó i capa de compressió de
formigó, amb corona diamantada de 252
mm de diàmetre, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

15.1.1.1 LCL065

6,420

1,200

61,94

1.029,01

397,65

1.234,81

Perforació de forjat unidireccional de
formigó armat amb nervis "in situ",
entrebigat de revoltons ceràmics o de
formigó i capa de compressió de
formigó, amb corona diamantada de 172
mm de diàmetre, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

1,500

503,71

755,57

Demolició de mur de fàbrica de bloc de
formigó buit amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa a camió o
contenidor.

1,050

90,95

95,50

15.1.1.2 LCL060c

15.1.1.3 LCL060d

15.1.1.4 LCL060

Ut

Ut

Ut

14.1.2 Fàbrica
14.1.2.1 DEF040

m³

14.2 Façanes
14.2.1 Fàbriques
14.2.1.1 DFF010

15.1.1.5 LCL060b
m²

Demolició de fulla exterior en tancament
de façana, de fàbrica vista, formada per
maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, deixant queixals per
facilitar posteriorment la trava amb la
nova fàbrica i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

105,999

17,37

14.3.1.2 DPT010

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Fusteria d'alumini lacat estàndard, en
tancament de façana, composta per 3
fulles centrals i 2 fulles laterals fixes de
(80+440+80)x260 cm, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, amb
bastiment de base.

1,000

3.327,22

3.327,22

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de porta d'alumini, amb
frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 120x210 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

3,000

585,76

1.757,28

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de finestra d'alumini, amb
frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 80x160 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

6,000

472,77

2.836,62

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de finestra d'alumini, amb
frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 95x160 cm, amb fix lateral
de 170 cm d'ample, sèrie alta, formada
per una fulla, amb perfileria proveïda de
trencament de pont tèrmic, i amb
bastiment de base.

3,000

736,83

2.210,49

15.1.1.6 LCL060f

m²

m²

Demolició de partició interior de fàbrica
revestida, formada per maó foradat
doble de 7/9 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

249,808

7,86

1.963,49

Demolició de partició interior de fàbrica
vista, formada per maó calat de 11/12
cm d'espessor, amb mitjans manuals, i
càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

114,812

12,42

1.425,97

Total pressupost parcial nº 14 Demolicions :

Ut

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de porta d'alumini, amb
frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 130x165 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

1,000

512,30

512,30

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de porta d'alumini, corredissa
simple, de 207x238 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

3,000

982,13

2.946,39

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de porta d'alumini, corredissa
simple, de 183x238 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

3,000

953,12

2.859,36

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de porta d'alumini, amb
frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 205x240 cm, sèrie alta,
formada per dues fulles, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

3,000

773,47

2.320,41

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de porta d'alumini, amb
frontissa oscil·lobatent d'obertura cap a
l'interior, de 50x240 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

3,000

550,34

1.651,02

1.841,20

14.3 Particions
14.3.1 Envans
14.3.1.1 DPT020
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15.1 Fusteria
15.1.1 D'alumini

14.1 Estructures
14.1.1 Formigó
14.1.1.1 DEH020

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 15 Fusteria, vidres i proteccions solars

7.714,19

15.1.1.7 LCL060g

15.1.1.8 LCL060h

15.1.1.9 LCL060i

Ut

Ut

Ut

Ut

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 15 Fusteria, vidres i proteccions solars
Num.

Codi

15.1.1.10 LCL060j

15.1.1.11 LCL060k

15.1.1.12 LCL060l

Ut

Denominació

Ut

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de finestra d'alumini, amb
frontissa abatible d'obertura cap a
l'interior, de 180x105 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

Ut

Ut

Pàgina 35
Quantitat

Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de fix d'alumini, de 180x100
cm, sèrie alta, formada per una fulla,
amb perfileria proveïda de trencament
de pont tèrmic, i amb bastiment de
base.
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a
conformat de porta d'alumini, amb
frontissa practicable d'obertura cap a
l'interior, de 130x210 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base.

Preu (€)

Total (€)

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 15 Fusteria, vidres i proteccions solars
Num.

Codi

15.4.1.2 LPM200

1,000

436,95

352,93

Denominació

Ud

436,95
15.4.1.3 LPM010b

1,000

Ut

Ud

352,93

Pàgina 36
Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Porta
d'entrada
cuirassada
normalitzada, amb llum de pas 85,6 cm i
alçada de pas 203 cm, acabat amb
tauler llis en ambdues cares en acabat
lacat en color blanc i pany de seguretat
amb tres punts frontals de tancament
(10 pestells).

6,000

479,41

2.876,46

Porta de pas cega corredissa per a
doble envà, d'una fulla de 203x140x3,5
cm, de taulell de MDF, prelacada en
blanc; bastiment de pino país; galzes de
MDF de 90x20 mm; tapajunts de MDF
de 70x10 mm; amb ferratges de penjar i
de tancament.

1,000

419,31

419,31

Armari prefabricat per encastar de 5
fulles abatibles, de 250x280x60 cm de
tauler melamínic.

2,000

1.052,42

2.104,84

Porta d'armari de dos fulles de 200 cm
d'altura de 75x3 cm, de taulell de MDF,
prelacat en blanc, premarc de pi del país
de 70 x 35 mm; tapajunts de MDF de
70x10 mm.

1,000

335,57

335,57

Porta d'armari d'una fulla de 200 cm
d'altura de 75x3 cm, de taulell de MDF,
prelacat en blanc, premarc de pi del país
de 70 x 35 mm; tapajunts de MDF de
70x10 mm.

1,000

188,45

188,45

15.5 Armaris
15.5.1 Modulars, de fusta
15.5.1.1 LAF010

1,000

532,90

Ut

532,90
15.5.2 Fronts d'armaris de fusta

15.1.1.13 LCL055

m²

Fusteria d'alumini lacat estàndard, en
tancament de vestíbuls d'entrada a
l'edifici, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, amb bastiment de base.

15.5.2.1 LAH010

5,700

325,68

1.856,38

15.2 Vidres
15.2.1 Doble envidrament
15.2.1.1 LVC010b

m²

15.5.2.2 LAH010b
Doble envidriament de baixa emissió
tèrmica i seguretat (laminar), 5+5/10/4,
fixat sobre fusteria amb falques i
segellat continu, per a fulles de vidre de
superfície menor de 2 m².

66,590

106,90

Ud

Ud

7.118,47
Total pressupost parcial nº 15 Fusteria, vidres i proteccions solars :

15.2.1.2 LVC010c

m²

Doble envidriament de baixa emissió
tèrmica i seguretat (laminar), 5+5/10/4,
fixat sobre fusteria amb falques i
segellat continu, per a fulles de vidre de
superfície entre 2 i 3 m².

9,180

108,59

996,86

Vidre laminar de seguretat, 3+3 mm,
incolor, classificació de prestacions 1B1,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre
fusteria amb falques i segellat continu.

3,060

54,31

166,19

Porta de vidre trempat incolor, de
2090x1100 mm i 10 mm de gruix.

1,000

500,09

500,09

27,960

41,65

1.164,53

14,000

246,87

3.456,18

15.2.2 Laminars de seguretat
15.2.2.1 LVS010

m²

15.2.3 Temperats
15.2.3.1 LVT020

Ut

15.3 Proteccions solars
15.3.1 Persianes enrotllables
15.3.1.1 LSP010

m²

Persiana
enrotllable
de
d'alumini injectat de 33 mm.

lamel·les

15.4 Portes
15.4.1 De fusta
15.4.1.1 LPM010

Ud

Porta de pas cega, de una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de taulell de MDF,
prelacada en blanc; bastiment de pino
país de 90x35 mm; galzes de MDF de
90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10
mm; amb ferratges de penjar i de
tancament.

42.927,20

Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Pressupost parcial nº 16 Acabaments i ajudes
Num.

Codi

Ut
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Capítol

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

16.1 Acabaments
16.1.1 Llindars
16.1.1.1 HRU010

Projecte: Habitatge plurifamiliar entre mitgeres
Import

1 Acondicionament del terreny
1.702,38
2 Fonamentacions

m

Llindar per acabat de porta d'entrada o
balconera de formigó polímer, de 17,5x2
cm.

307,99
3,600

30,60

110,16

3 Estructures
225,40

16.1.2 Escopidor
16.1.2.1 HRV010

4 Façanes
m

Escopidor de formigó polímer
superfície polida, pla de 18x2,5 cm.

de
1,800

24,34

43,81

45.705,10
5 Particions

16.1.3 Cavalló
16.1.3.1 HRA010

7.964,54
m

Cavalló de formigó polímer, color blanc,
dissenyat a una aigua, per a cobrir murs,
de 25x2,5 cm.

6 Instal·lacions
15,300

30,11

460,68

16.2 Ajudes de ram de paleta
16.2.1 Neteja d'obra
16.2.1.1 HYL010

m²

146.851,33
7 Aïllaments e impermeabilitzacions
12.133,98
8 Cobertes

Neteja periòdica d'obra, en habitatge
d'edifici plurifamiliar.

515,000

Total pressupost parcial nº 16 Acabaments i ajudes :

2,20

1.133,00

12.025,95
9 Revestiments

1.747,65

62.374,52
10 Senyalització i equipament
36.003,13
11 Gestió de residus
756,71
12 Control de qualitat i assaigs
94,55
13 Seguretat i salut
4.254,23
14 Demolicions
7.714,19
15 Fusteria, vidres i proteccions solars
42.927,20
16 Acabaments i ajudes
1.747,65
Pressupost d'execució material
3% de despeses generals
15% de benefici industrial

382.788,85
11.483,67
57.418,33

Suma

451.690,85

Pressupost d'execució per contracta

451.690,85

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-U MIL SIS-CENTS
NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS.
f

f
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ANNEX E – Certificat Eficiència Energètica
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Reforma i adaptació d’un edifici plurifamiliar en edifici d’habitatges amb serveis per a gent gran / Marta Solé Viola

ANNEX F – Fitxes de justificació normatives

ANNEX 1 HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Condicions d’habitabilitat D.141/2012

CONDICIONS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS

(zones comunes) ANNEX 1 apartat 2

 Accessibilitat

(1)

disposar d’un itinerari accessible
excepció:

 Accés a l’habitatge
 Espais comuns de circulació

✔

per accedir a cadascun dels habitatges

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

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

✔

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)

Æ previsió d’espai per a ascensor (4)

* edificis amb nombre d’habitatges  4 (3)
Æ previsió d’espai per a
plataforma elevadora vertical (5) ó
* desnivell entre la cota d’entrada a l’edifici i l’accés a
qualsevol habitatge  8m (PB +2)
Æ escala d’amplada mínima 1,20m per
* nombre d’habitatges per planta  2 (3)
admetre plataforma elevadora inclinada
* solars en sòl urbà consolidat amb L de façana < 6,5m
* màxim PB+2

Æ previsió d’espai per a
plataforma elevadora vertical (5)

2 ascensors quan:

 Patis de ventilació

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

d3P

 t 3m ; S t 9m2

 t 2,5m ; S t 6m2

>3P

2
 t 3m ; ' Sup t 1,0 m2 / P de més  t 2,5m ; ' Sup t 0,90 m / 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
- si es cobreixen amb claraboia  es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de
superfície  2/3 superfície del pati en planta
(8)

- 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
2
- dimensions mínimes: 1,20 x 0,80m (+ 0,05 m / 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.
Altres condicions

(1)

✔

És conforme a la normativa vigent en matèria de telecomunicacions
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

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  t1,50m
(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  t1,80m 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 ' t 0,10m per cada planta de més
(8)

:
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 SUPERFÍCIE

 36 m

E-M-C

 20 m

Cuina: C

EQUIP DE
CUINA: dotació

Espais practicables

practicable

- una aigüera,
- un aparell de cocció
- sistema d’extracció mecànica connectat per a
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta

 ESPAIS D’ÚS
COMÚ

1/4

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

2

Sala d’estar: E
Menjador: M

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:

 HABITACIONS (H)

2

H-1 | S  6 m Practicable

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m

H-2 | S  6 m

2

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m

2

Permet inscripció quadrat 2,60 x 2,60m

H-3 | S  6 m

H-4 i següents | S  6 m

 espais per a
emmagatzematge

2

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m
(fons x amplada x alçada)

Personal (ep)
pot estar situat dins o
fora de les habitacions

habitació  6 m2 | ep mínim 0,60 x 1,00 x 2,0m
habitació  8 m2 | ep mínim 0,60 x 1,50 x 2,0m

 CAMBRES
HIGIÈNIQUES (CH)

dotació obligatòria - vàter
- rentamans
mín. practicable

 EQUIP rentat de roba

Instal·lació completa per a un equip de rentat de roba. Si la rentadora
s’integra en una CH o és dotació fixa a efectes d’accessibilitat

 ESTENEDOR

- dutxa o banyera

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

 altres EQUIPS

Porter electrònic
o sistema similar

- disposen, com a mínim, d’una façana
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici
- perímetre de façana, L (m) |

L

Su
9

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

Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge.

Sistema d’accés als L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis
especificats a la normativa que regula les
serveis de
Telecomunicacions infraestructures comunes de telecomunicacions.

Habitatges tipus del projecte
H a b i t a t g e : habitatge tipus A
2

Sup. útil int.(  36m )

Existència i/o nombre d’estances i espais

Perímetre façana, L
(garantir L=Su/9 | 4,50

Su  40,50

m2

L = 6,30

E-M-C
m)

Sup. útil int.(  36m2)

m2

Perímetre façana, L

L = 6,30

E-M-C
m)

Sup. útil int.(  36m )

m2

Perímetre façana, L

L=

Sup. útil int.(  36m )

E-M

C

1

E-M-C

H

CH

1

1

altres peces (AP)

E-M

C

H

CH

altres peces (AP)

Existència i/o nombre d’estances i espais

Perímetre façana, L

L=

altres peces (AP)

m

(garantir L=Su/9 | 0,00

m2

1

m)

H a b i t a t g e : habitatge tipus
2

CH

1

Existència i/o nombre d’estances i espais

(garantir L=Su/9 | 0,00

Su 

H

m

H a b i t a t g e : habitatge tipus
2

C

Existència i/o nombre d’estances i espais

(garantir L=Su/9 | 4,79

Su  43,07

E-M

1

m

H a b i t a t g e : habitatge tipus B

Referència:
EDIFICI plurifamiliar de nova construcció - zones comunes

2

Superfície útil
interior

Su 

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

Característiques generals

E-M-C

E-M

C

H

CH

altres peces (AP)

m)
m
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✔
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ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E-M-C), espai d’ús comú | espai practicable
Superfície útil |

Ventilació /
il·luminació |

S  20 m2 (1)

Configuració |

- natural directa des de l’exterior (2)

- 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

- es garanteixen les llums directes (3)
- sup. obertures (4) : Sv 

Su

espai

8

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

- alçada útil mínima  2,50m (5)
excepció: (6)
s’admet h  2,30m sempre que aquests no
afectin més del 20% de la sup.

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), espais d’ús comú | espais practicables
Superfície útil |

El conjunt d’ espais d’ús comú
(estar+menjador+cuina) S  20 m2 (1)

Ventilació /
il·luminació |

- natural directa des de l’exterior (2)
- es garanteixen les llums directes (3)
- sup. obertures (4) : Sv 

Su

Configuració |

- admet la inscripció d’un cercle de   2,80m
- contacte amb la façana  2,20m
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m

espai

8

- alçada útil mínima  2,50m (5)
excepció: (6)
s’admet h  2,30m sempre que aquests no
afectin més del 20% de la sup.

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

CUINA (C), espai d’ús comú | espai practicable
Superfície útil |

Ventilació /
il·luminació |

El conjunt d’espais d’ús comú
(estar+menjador+cuina) S  20 m2 (1)

Configuració |

- natural directa des de l’exterior (2)

Accessibilitat |

- sup. obertures (4) :

Sv 

Su

- espai lliure entre el taulell de treball i la resta
d’equipament o paraments  1m
- porta d’accés : 0,80m x 2,00m

cuina

- inscripció d’un cercle de   1,20m:

8

* 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

EQUIP DE CUINA
Dotació mínima |

- alçada útil mínima  2,20m (5)

- 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

✔

H ABIT ACI ONS (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) :

Flexibilitat /
compartiment. |

Configuració |

Sv 

Su

- es pot inscriure un quadrat de 2,00m de costat
- en habitatges de t 3 hab.: almenys en una hab.
es pot inscriure un quadrat de 2,60m de costat
- previsió d’espai individual d’emmagatzematge

habitació

8

- han de poder independitzar-se

- alçada útil mínima  2,50m (5)
excepció: (6)
s’admet h  2,30m sempre que aquests no
afectin més del 20% de la superfície

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

Referència:

C. Almatà, 31
ESPAIS dels habitatges de nova construcció
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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

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

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)
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

Ventilació |

- mecànica o híbrida d’acord al DB HS-3

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)

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

✔

E S P AI S D ’ E M M A G A T Z E M A T G E ( E P )
Superfície útil |

- dimensions mínimes: (fons, amplada, alçada)
* hab.  6m2 Æ 0,60 x 1,00 x 2,20m

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

Flexibilitat /
compartiment. |

- poden estar situats fora de les habitacions

* hab.  8m2Æ 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

✔

E S P AI P E R R E N T A R L A R O B 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

✔

E S P AI P E R A L ’ A S S E C A T N A T U R A L D E L A R O B 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:
Æ garantir l’accessibilitat a l’estenedor, ó
Æ preveure sistema d’eixugada a l’int. de
l’habitatge accessible o a les zc

✔

E S P AI S I N T E R M E D I S A M B L ’ E X T E R I O R ( E I ) ( g a l e r i e s , t r i b u n e s , p o r x o s i t e r r a s s e s c o b 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
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.
(2)

Referència:

C. Almatà, 31
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Edificis d’habitatges
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DB SUA
D 1 4 1 / 2 0 1 2 (1)

CTE
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Edificis d’habitatges

D 135/1995- DB SUA- D 1 4 1 / 2 0 1 2

.
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Portes







Amplada:

0,80m(mesuradaenelmarciaportadaper1fulla)
(enposiciódemàx.obertura|ampladalliuredepasreduïtelgruixdelafulla0,78m)

DBSUA

Alçada:

2,00m

DBSUA

Mecanismesd’oberturai
tancament:

alturadecollocació:0,80my1,20m
funcionamentapressióopalancaimaniobrablesambunasolama,obésónautomàtics
distànciadelmecanismed’oberturaacantonada0,30m
forçad’oberturadelesportesdesortida25kN(65kNquansiguinresistentsalfoc)

DBSUA



Edificisd’habitatgesplurifamiliarsdenovaconstrucció,sensehabitatgesadaptats





CONDICI ONSDEL ’ITINERARI:


accessibilitatexterior






Comunicaciódel’edificacióamb:







laviapública
 leszonescomunesexteriors,elementsannexos. 

✔

Mitjançant:
Itinerariaccessibleperatotselsedificis
(s’exclouenelshabitatgesunifamiliarsaïllatsiadossatssenseelementscomuns)(CTEDBSUA9)





accessibilitatvertical,mobilitatentreplantes(necessitatd’ascensororampaaccessible).
Comunicaciódelesentitatsamb: plantaaccés(viapública)
aparcamentd’úsprivatde40places(D135/1995)(2)
espais,installacionsidependènciesd’úscomunitari(2)



Mitjançant:









Engeneral:

Itinerariaccessibleperaccediracadascundelshabitatgesoentitats,
ambascensor(3)orampaaccessible(D141/2012iCTEDBSUA9)

✔

(3)

Casosexcepcionalsperalsqualss’admetnodisposard’ascensor :(D141/2012)
Edificisambnombred’habitatgesd4
(exclosalaplantaaccés)idesnivellentre
lacotad’entradaal’edificiil’accésa
qualsevolhabitatged8m(PB+2PP)

Provisiód’espaiperaascensor(4)(5)

Edificisambnombred’habitatgesd2
(exclosalaplantaaccés)idesnivellentre
lacotad’entradaal’edificiil’accésa
qualsevolhabitatgedPB+2PP

Provisiód’espaiperaplataformaelevadora
vertical(1,50mx1,50m)(4)(5)o,

Edificisensolarsensòlurbàconsolidat
ambfaçanainferiora6,5m,amb
desnivellPB+2PP(independentment
delnombred’habitatges)

Provisiód’espaiperaplataformaelevadora
inclinadamitjançantescalade1,20md’amplada
entotelseurecorregut(6)
Provisiód’espaiperaplataformaelevadora
vertical(1,50mx1,50m)(4)(5)o,
Provisiód’espaiperaplataformaelevadora
inclinadamitjançantescalade1,20md’amplada
entotelseurecorregut(6)





a c c e s s i b i l i t a t  h o r i t z o n t a l ,  m o b i l i t a t  e n  u n a  m a t e i x a  p l a n t a . 
Comunicaciópuntd’accésalaplantaamb: 

✔

lesentitatsoespais
installacionsidependènciesd’úscomunitari

Mitjançant:



 Itinerariaccessiblequecomuniquielpuntd’accésdelaplantaamb:

  elshabitatges
zonesd’úscomunitari( 2 ) 



CARACTERÍSTIQUESDEL’ITINERARI
Paràmetresgenerals
Amplada:

1,10m
S’admetenestretamentspuntuals:A1,00mperalongitud0,50miseparat0,65mdecanvisdirecció/foratsdepas

DBSUA

Alçada:

2,20mengeneral(2,10mperaúsrestringit)

DBSUA

Canvisdedirecció:

l’ampladadepashadepermetreinscriureuncerclede1,20m.

Espaidegir:

1,50m(lliured’obstacles)| alvestíbuld’entrada(oportal),


alfonsdepassadissosde>10m,


davantascensorsaccessiblesoespaiperaprevisió

DBSUA

4%(longitudinal);2%(transversal)

DBSUA

Pendent:
Graons:

Nos’admetengraons

D135/1995

DBSUA


1/2

D 1 3 5 / 1 9 9 5 “ C o d i d ’ a c c e s s i b i l i t a t ” , C T E D B S U A “ S e g u r e t a t d ’ u t i l i t z a c i ó i a c c e s s i b i l i t a t ” i D . 1 4 1 / 2 0 1 4 “ C o n d i c i o n s d ’ h a b i t a b i l i t a t ” V . juny de 2014 Oficina Consultora Tècnica. COAC

Àmbitd’aplicació:

g

D 1 3 5 / 1 9 9 5 “ C o d i d ’ a c c e s s i b i l i t a t ” , C T E D B S U A “ S e g u r e t a t d ’ u t i l i t z a c i ó i d ’ a c c e s s i b i l i t a t ” i D . 1 4 1 / 2 0 1 4 “ C o n d i c i o n s d ’ h a b i t a b i l i t a t ” V . j u n y de 2014 Oficina Consultora Tècnica. COAC



Portesdevidre:

classificacióaimpacte,comamínim,(3B/C3)
sinodisposend’elementsquepermetinlasevaidentificació(portes,marcs)essenyalitzaransegonsapartat1.4(DB
SUA2)

DBSUA



Rampes(enitinerarisaccessibles)
Pendent:

Trams:

Replans:

Barreresdeprotecció,
Passamansi
Elementsprotectors:

longitudinal:





d10%|trams<3mdellargada
d8%|trams<6mdellargada
4<pd6%|trams9mdellargada

transversal:

d2%

DBSUA

amplada:
1,20m(isempredonantrespostaal’ampladanecessàriaperaevacuació(DBSI3))
llargadamàximatramd9m.(rectesoambradidecurvatura30m)
Al’iniciialfinaldecadatramhihaunasuperfíciehoritzontal1,20mdelong.enladirecciódelarampa.

DBSUA

entretramsd’unamateixadirecció:ampladaladelarampa;longitud1,50m(mesuradaal’eix)
entretramsambcanvidedirecció:l’ampladadelarampanoesreduirà
elspassadissosd’amplada<1,20milesportesessituena>1,50mdel’arrencadad’untram.

DBSUA

Barreraprotecció:desnivell>0,55m
Passamans:perarampesambpendent(p):p6%idesnivell>18,5cm.
*continusialsdoscostatsaunaalturaentre0,90m1,10m,i
*unaltreaunaalturaentre0,650,75m
*tramsderampadel>3m|prolongacióhoritzontaldelspassamans>0,30menelsextrems
*serancontinus,fermsiespodranagafarfàcilment,separatsdelparament0,04miel
sistemadesubjecciónointerfereixelpascontinudelama
Elementsdeprotecciólateralambunaalçàriat10cmperalscostatsobertsdelesrampesambp6%idesnivell
>18,5cm.

DBSUA



AscensorAccessible(DBSUA)
Dimensionscabina:

Portes:

1portao2enfrontades|1,00mx1,25m(ampladaxprofunditat)
2portesenangle|1,40mx1,40m(ampladaxprofunditat)

DBSUA

delacabinaidelrecinte:sónautomàtiques(UNEEN8170:2004)
amplada:t0,80m.(UNEEN8170:2004)
davantdelesportes1,50mlliured’obstacles.

DBSUA



Notes:









(1)

Sensperjudicidequeexisteixenordenancesmunicipalsmésexigents

(2)

Quanunaparcaments’ubicaenunedificid’unaltreúsiéssubsidiarid’aquest,aefectesd’aplicaciódelDBSUA9,esconsiderazonacomunitària
d’aquestúsilessevesplantescontenaefectesdenombresdeplantesasalvar.(DBSUA+C;C:comentarisd’abrilde2011)

(3)

ElDBSUA9exigeixascensororampaaccessibleperalsedificisd’habitatgesdePB+3PPoperalsquedisposindemésde12habitatgesenplantes
senseentradaprincipalaccessibleal’edifici.Enlarestadecasos,elprojectehadepreveure,dimensionalmentiestructural,lainstallaciód’un
ascensoraccessiblequecomuniquiaquestesplantes.Semprequenoesdisposid’ascensorcomalternativaal’escala,lacontrapetjaseràde17,5cm
comamàxim(DBSUA1apartat4.2.1).

(4)

Previsiód’espaiperaascensor:elDecret141/2012fixacomadimensionsmínimes1,60x1,60m(embarcamentsimpleodoblea180º)o
1,90x1,60m(embarcamentdoblea90º)ipreveurelaconnexióambleszonescomunesielshabitatgesd’acordalCodid’Accessibilitatvigent.
Semprequenoesdisposid’ascensorcomalternativaal’escala,lacontrapetjaseràde17,5cmcomamàxim(DBSUA1apartat4.2.1).

(5)

Enelscasosdereservad’espai,elpromotorhauràdeferhoconstareneltítolconstitutiudelrègimdecomunitatdemaneraqueenelcasquees
decideixiposteriormentlainstallaciódel’elementnosiguinecessarimodificarlo.

(6)

Eldissenydelsespaisielementsdelazonacomunailadistribuciódeporteshandepreveurelacontinuïtatdelaguiadelaplataforma.
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Identificació de l'Obra:
Adreça:
C. Almatà, 31

Edifici plurifamiliar
Municipi/Comarca:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat
terres
contaminades
no

TERRENYS
NATURALS

si

Volum de
terres(aparent)
m3

Pes de
terres(real)
Tn

Tipus d'intervenció:

Marta Solé Viola

Avaluació i característiques dels residus
Volum de
terres(real)
m3

Identificació de l'Obra:
Adreça:
C. Almatà, 31

Balaguer

Tn/m3

CLA

VAL

2,00

-

-

-

-

Grava i sorra solta

1,70

-

-

-

-

Argiles

2,10

-

-

-

-

Terra vegetal

s

1,04

1,25

1,77

Pedraplè

1,70

-

-

-

-

1,70

170503

ES

-

T25-T33-T24-T13

1,80

-

-

-

-

Balaguer
Tipus d'intervenció:

Marta Solé Viola

2

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus

CER

Municipi/Comarca:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Classificació, vies de valorització, tractament i disposició del rebuig.

Densitat(real)

Grava i sorra compacta

REBLIMENTS Terraplè

2

Edifici plurifamiliar

Productor

Posseïdor

Codi del gestor

gestor

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
De perforació

-

-

-

-

ALTRES

De drenatge

-

-

-

-

-

-

-

-

Altres

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
REBLIMENTS Terraplè
Pedraplè
De perforació
Llots
De drenatge
ALTRES
Altres

NOTA II: LES TERRES I LLOTS (170503 I 170505)ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES, CLASSIFICAT COM ESPECIAL, ES TINDRAN QUE
INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS ESPECIALS.

RESIDUS D'ENDERROCS
Enderroc en rehabilitació i reforma
sup a enderrocar (m2)

no

Separació
selectiva
prevista pel
residus?

On es farà la gestió dels residus

Obra

si

Inst.
Tractament

Abocador

Avaluació i característiques dels
residus
Volum real
m3

Volum
aparent m3

Formigó

X

-

2

2,23

3,79

Maons, teules i Material ceràmic

X

-

2

37,91

63,47

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

Guix

-

Metalls

-

3,39

5,89

CER

CLA

VAL

Formigó

0,78

-

-

T11-T15

Material ceràmic

51,18

-

-

170904

NE

V71

T15

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

T12

Guix

170802
15,23 170407

NE
NE

-

NE

V15

T12-T21

IN

V14

T11

Plàstic

-

-

-

170203

NE

V12

T12-T21

Inst.
Tractament

Avaluació i característiques Classificació, vies de valorització, tractament i disposició
dels residus
del rebuig.
Volum real
m3

Pes
Tn

CLA

VAL

TDR

-

170101

IN

V71

T11-T15

-

-

170103

IN

V71

T11-T15

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

170904

NE

V71

T15

Guix

-

-

170802

NE

-

T12

Metalls

-

-

170407

NE

V41

T12-T21

Fusta

-

-

170201

NE

V15

T12-T21

Vidre

-

-

170202

IN

V14

T11

Plàstic

-

-

170203

NE

V12

T12-T21

Paper i cartró

-

-

150501

NE

V11

T12-T21

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

-

-

150110

ES

-

T13

Formigó

-

Material ceràmic

residus?

Obra

Abocador

Tn

Transport
(unidad/m3)

Abocador/ Valoritzador
€/m3

Total

Total

15,23

-

-

Fusta

0,03

-

-

Km

€/km

-

-

Metalls

€/km

-

Inst. Tractament

Obra

€/Tn

Total

Total

Vidre

-

-

-

Plàstic

-

-

Paper i cartró

-

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

-

-

NOTA : ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O AMB ESTAT EN CONTACTE AMB ELLES ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS
ESPECIALS (CLASSIFICAT COM ESPECIAL)
NOTA II : LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTA A TERME PEL POSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONSTUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINTRE DE L'OBRA EN QUE
ES PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAS A TERME PREFERENTMENT PEL POSEÏDOR DINTRE DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS
POSSIBLEENCOMENAR LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN.

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

-

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

Classificació del resid
IN Inert
NE No especial
ES Especial
Tractament i disposició del rebuig
T11 Deposició de residus inerts
T12 Deposició de residus no especials
T13 Deposició de residus especials
T14 Deposició de residus en monoabocador
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
T21 Incineració de residus no halogenats
T22 Incineració de residus halogenats
T23 Incineració de residus sanitaris
T24 Tractament per evaporació
T31 Tractament fisicoquímic i biològic
T32 Tractament específic
T33 Estabilització
T34 Esterilització
T35 Oxidació humida
Vies de valorització
V11 Reciclatge de paper i cartó

Almata_Fitxa Residus.xls
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Residus d'excavació

1,77 Tn

19,45

11 €/Tn

Residus de construcció i d'enderrocs

46,93 Tn

V14
V15
V21
V22
V23
V24

V31
V32
V33
V41
V43
V44
V45
V46
V47

Reciclatge de vidre
Reciclatge i reutilització de fustes
Regeneració de dissolvents
Regeneració d’olis minerals
Recuperació d’hidrocarburs
Reciclatge de substàncies
orgàniques que no s’utilitzen com
a dissolvents
Recuperació de teixits i òrgans
animals
Recuperació de carnasses
i serratges
Recuperació de productes
alimentaris
Reciclatge i recuperació de
metalls o compostos metàl·lics
Regeneració d’àcids o bases
Recuperació de bateries, piles,
acumuladors
Recuperació de cables
Recuperació de productes
fotogràfics
Regeneració de productes que

Total fiança

150,00
516,18

11 €/Tn

6

Km

VALORACIÓ TOTAL:
CER

si

Pes

T12-T21

V41

170202

RD105/2008

Inst. Tractament

Obra

T11-T15

0,03 170201

no

35,00%

V71

-

sup construïda (m2)

Esponjament

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)

V71

-

On es farà la gestió dels residus

m3

IN

-

S'ha de fer

Volum real

IN

-

Separació
RESIDUS DE REHABILITACIÓ separació
selectiva
REFORMA OBRA PARCIAL selectiva segons prevista pel

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus

X

0,13

€/km

Km

1,40

TDR

Fusta

0,08

Transport
Total

VALORACIÓ TOTAL:
Classificació, vies de valorització, tractament i
disposició del rebuig.

Vidre

2

Total

170102
170103

1

Abocador/ Valoritzador
€/m3

3,02 170101
28,65

-

X

Pes
Tn

m3
35,00%

TERRENYS
NATURALS

NOTA I: NO ES CONSIDERARAN RESIDUS DESTINATS A L'ABANDONAMENT LES TERRES O MATERIALS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ QUE HAGIN DE
SER REUTILITZATS COM A REBLIMENT PER A UNA ALTRA OBRA AUTORITZADA.

S'ha de fer
separació
selectiva segons
RD105/2008

Volum real
Esponjament

Tipologia de Residus

Llots

€

Total fiança

516,18

€

V51 Recuperació, reutilització i
regeneració d’envasos
V52 Recuperació de pneumàtics
V53 Recuperació de medicaments
V54 Reciclatge de tòners
V55 Reciclatge i recuperació de
vehicles fora d’ús
V61 Utilització com a combustible
V71 Utilització en la construcció
V72 Utilització en bases asfàltiques
V73 Utilització en la fabricació de
ciment
V81 Utilització en profit de l’agricultura
V82 Utilització en explotacions
ramaderes
V83 Compostatge
V84 Utilització per a rebliment de
terrenys (restauració d’activitats
extractives)
V91 Utilització com a càrrega en altres
processos

Almata_Fitxa Residus.xls
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Identificació de l'Obra:
Adreça:
C. Almatà, 31

Edifici plurifamiliar

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils

Municipi/Comarca:
Marta Solé Viola

Balaguer
Tipus d'intervenció:

serveixen per captar contaminants
V48 Recuperació de catalitzadors
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2

ECOEFICIÈNCIA

DADES DE L'EDIFICI:

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Edifici plurifamiliar

Situació:
C. Almatà, 31
Municipi:
Balaguer
Nova edificació
x

Comarca
Reconversió d'antiga edificació

La Noguera
Gran rehabilitació

USOS DE L'EDIFICI:

Habitatge

x

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències,

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,
secundària, universitària i professional)
Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

bancs,oficines)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE (1)
M

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

P
x
x
x

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q 6 12 l/min; Q  9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

A
x

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

ENERGIA tots els usos
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 60,70 W/m K
(2)(3)
2

AILLAMENT TÈRMIC

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :

Km 6 3,30 W/m K
2

x
x

0

PROTECCIÓ SOLAR

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 ), disposen d’element o tractament a l’exterior o
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S6 35%

USUARIS DE L'EDIFICI

12

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

demanda ACS a 600
zona climàtica
contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS

%

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres
fonts d’energies renovables

PRODUCCIÓ NO
ELÈCTRICA:
no és d’aplicació quan :
cal justificar-ho adequadament a la memòria

x

l/dia

x

l’edifici no compta amb suficient assolellament
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
per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ
ELÈCTRICA per
efecte Joule:

RENTAVAIXELLES

per la producció d’ACS s’utilitzen resistències
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona contribució mínima d’energia solar en
climàtica:
producció d’ACS
70 %
la zona no té servei de gas canalitzat
no és d’aplicació quan :
l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables

x

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

x

x

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PRODUCTES

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

x

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) dm3 per separar les fraccions següents:
ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

150

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
separat dels diferents tipus de residu :

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

x
al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari

x

x
x
x

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya Juliol 2006

DECRET 21/2006

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya Juliol 2006

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.
DECRET 21/2006

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PROJECTE

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT ACÚSTIC

P

M

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R
de 48 dBA
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

A

x
x

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions
constructives següents:

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90 )

5

coberta ventilada

5

0

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

PUNTS

coberta enjardinada

5

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

6

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

5

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
2
Km 60,63 W/m 2K
un 10% de 0,70 W/m K ;

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
2
2
Km 6 0,56 W/m K
un 20% de 0,70 W/m K ;

6

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
2
un 30% de 0,70 W/m 2K ;
Km 6 0,49 W/m K

8

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

4

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 6 74 dBA
utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)
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

5

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

7

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

3

M

P

A

8

x

5

5

x

4

4

x

4

4

x

7

x

x

x

3

x

x

x

x

31
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
(1)

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

(2)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

(3)

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 U Mlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

PROJECTE

HE0

Limitació delconsum 

 ProjecteExecutiu




h ab it atg e i  a l t re s u so s

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  C. Almatà,
 31


DADES
Tipusd’intervenció:

✔

Obranova

Ampliaciód’edificiexistent

✔

Habitatges

Sup.Útil(1)= 377,17


Úsdel’edifici:
 

m2 


Altreús:


Zonaclimàticahivern:



A

B

✔

C

D

E



JUSTIFICACIÓDECOMPLIMENTDEL’EXIGÈNCIA
✔



Edificisd’úshabitatge
Elconsumenergèticd’energiaprimàrianorenovabledel’edificiodelapartampliadanohadesuperarelseu
valorlímit.



climahivern

valordecàlculCep



A

Cep=



B

Cep=



C

Cep=

D

Cep=

E

Cep=
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C o n s u m  e n e r g è t i c  d ’ e n e r g i a  p r i m à r i a  n o  r e n o v a b l e  (kWh/m2any)

✔






57,9


valorlímitCep,lim

1000
S
1000
45 
S
1500
50 
S
3000
60 
S
4000
70 
S
40 













 67,95







procedimentdecàlculdelconsumenergètic: Altres, definir

Edificisd’úsdiferentald’habitatge
Laqualificacióenergèticaperal’indicador“consumenergèticd’energiaprimàrianorenovable”del’edificiolapart
ampliadahadeserd’unaeficiènciaigualosuperioralaclasseB,d’acordalprocedimentbàsicperalacertificació
d’eficiènciaenergèticadelsedificis.


I n d i c a d o r  d e  c o n s u m  e n e r g è t i c  d ’ e n e rg i a  p r i m à r i a  n o  r e n o v a b l e  



Classe:

ClasseB





procedimentdecàlculdelaqualificacióenergètica:

(1)Superfícieútildelsespaishabitablesdel’edifici
1/1

HE1

Limitació delademandaenergètica 

Projecteexecució

Obranovaiampliació
úshabitatgeoassimilable

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e : C. Almatà, 31
DADES
Tipusd’intervenció:
Úsedifici:

✔

Obranova

Intervencióenedificisexistents:

Sup.Útil(1)= 377,17 m2

Habitatge
(ús residencial privat)


Climahivern:

A

B

C

✔

Ampliació

D

E

Climaestiu:

1

✔

2

3

4

JUSTIFICACIÓDELCOMPLIMENTDEL’EXIGÈNCIA
Procedimentdecàlcul(demanda/transmitàncieslímit: indicar
✔

Valorsdelademandaenergètica
Lademandaenergèticadecalefacció,Dcal,irefrigeració,Dref,del’edificiopartampliadanohadesuperarelseu
valorlímit.
C a l e f a c c i ó  (kWh/m2any)
valordecàlcul(Dcal)

valorlímit

A

Dcal=

15

1

Dref=

15

B

Dcal=

15

2

Dref=

15

C

Dcal=

 20 

1000
S

3

Dref=

D

Dcal=

 27 

2000
S

4

Dref=

E

Dcal=

 40 

3000
S

climahivern

✔

✔

R e f r i g e r a c i ó  (kWh/m2any)

32,2

valordecàlcul(Dref)

climaestiu

✔

32,3

13,8

15
20

Limitaciódelesdescompensacions
transmitànciatèrmicamàxima,W/m2K

U
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valorlímit

del’element,W/m2K

Zonaclimàticad’hivern
A

B

C

✔D

E

Tancamentsencontacteambl’exterior:

0,3581



1,25

1,00

0,75

0,60

0,55

Cobertesiterresencontacteambl’aire

0,40



0,80

0,65

0,50

0,40

0,35

Obertures

2,40



5,70

4,20

3,10

2,70

2,50

1,25

1,10

0,95

0,85

0,70



Mursielementsencontacteambelterreny




Particionsinteriorsentreunitatsd’úsdiferents:


horitzontals

 0,53





verticals

 0,47





mitgeres

 0,77



Particionsinteriorsentreunitatsdelmateixús:


horitzontals

 -



1,80

1,55

1,35

1,20

1,00



verticals

 0,47



1,40

1,20

1,20

1,20

1,00

permeabilitat
al’airel’element

Obertures

✔

-

permeabilitatal’airemàxima,m3/hm2


50

50

27

27

27

L i m i t a c i ó  d e  l e s  c o n d e n s a c i o n s  i n t e r s t i c i a l s .  V e r i f i c a c i ó  m i t j a n ç a n t :  indicar

(1)Superfícieútildelsespaishabitablesdel’edifici
1/1

CTE

Exigències del DB HR Protecció contra el soroll

HR

1/2

Ref. del projecte: C. Almatà, 31

CTE

Exigències del DB HR Protecció contra el soroll

HR

2/2

Ref. del projecte: C. Almatà, 31

À MB IT D ’A P L IC A C I Ó
o b r a n o va

✔

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus,

rehabilitació integral

activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o rehabilitació integral en edificis catalogats
No els hi és d’aplicació el DB HR

Ld carrer
dBA

Ú S D E L ’ED IF IC I
r e s i d e n c i a l p r i va t

✔

residencial públic

a d m in is t ra t i u

a lt re s

U N I T A T S D ’Ú S
u na ún i ca u n it a t d ’ús

d i ve r se s un i t at s d ’ú s

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS
Separacions en la mateixa unitat d’ús
Separació entre una
unitat d’ús i un
recinte emissor que
no pertany a la
unitat d’ús

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor
El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

a soroll aeri
envans

RA t 33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA t 50dBA

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA t 45dBA

paret del recinte protegit

RA t 50dBA

porta o finestra del recinte protegit

RA t 30dBA

paret del recinte habitable

(1)

porta o finestra del recinte habitable

(1)

✔

RA t 20dBA

✔

DnTA t 55dBA

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

RA t 50dBA

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

✔

RA t 50dBA

Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit
d’instal·lacions o d’activitat
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable
entre unitat d’us i caixa d’ascensor

✔

DnTA t 45dBA

✔

a soroll aeri

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

30

30

30

✔

Ld d 60

60 < Ld d 65

Ld d 60

30

65 < Ld d 70

Ld d 60

30

30

30

30

70 < Ld d 75

60 < Ld d 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld d 70

37

32

37

32

✔

E X I G ÈN C IE S D ’A ÏL L A M EN T A C Ú ST IC

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Ld d 60

sanitari

docent

Ús residencial/ hospitalari

Ld Pati
dBA

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA t 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr t 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

a soroll aeri

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte emissor que no
pertany a la unitat d’ús

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w  65dB

DnTA t 50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA t 45dBA

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte d’instal·lacions o
d’activitat

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit

L’nT,w  60dB

DnTA t 55dBA

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

L’nT,w  60dB

D2m,nT,Atr
en funció de l’Ld

DnTA t 45dBA

✔

E X I G È N C I E S D E C O N T R O L D EL T EM P S D E R EV ER B ER A C IÓ
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum d 350m

Temps màxim de reverberació
3

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum d 350m

0,7s

3

0,5s

Restaurants i menjadors
F A Ç A N E S , C O B E R T E S I T E R R E S E N C O N T A C T E A M B L ’ E X T E R I O R , D 2m,nT,Atr en dBA

✔

✔

Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

0,9s
Àrea d’absorció acústica equivalent
A t 0,2m /m
2

3

FAÇANA A CARRER

EXIGÈNC IES DE SOROLL I VIBRACION S D E LES IN STA L·LAC ION S
Ús residencial/ hospitalari

Ld carrer
dBA

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

60 < Ld d 65

32

30

32

30

65 < Ld d 70

37

32

37

32

70 < Ld d 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

Ld d 60

✔

Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA

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

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

CTE

HS

CTE

abril 2008

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

Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

t 10

-2

-5

-2

10 <Ks<10

Alta

Mitja

Grau d’impermeabilitat

d 10

-5

(3)

Baixa

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

Alta

> 10

d 10

Grau d’impermeabilitat

Mitja

Baixa

(4)

IV

V

-5

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

Tot Catalunya és zona eòlica C

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

✔

(6)

Taula 6

d 15

✔

16-40

41-100

E0

E1

Grau d’impermeabilitat

✔

(7)

3

✔

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.

✔

✔

v.3

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT

Coeficient de permeabilitat del terreny

HS

Ref. del projecte: C. Almata, 31
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Ref. del projecte: C. Almata, 31

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

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

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

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

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal o

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

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

✔

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

✔
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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.”
9(17,/$&,Ï
'(/65(&,17(6

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

Ref. del projecte: C. Almata, 31
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

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

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

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

S’establiran
discontinuïtats entre:

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

Buidat de la xarxa:

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

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

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

✔

✔

✔

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

Pressió:

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

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

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

Dimensions dels locals

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

Accessibilitat de la
instal·lació

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

Identificació

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

✔

Comptatge

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

✔

Xarxa de retorn d’ACS

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

Dispositius d’estalvi
d’aigua

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

✔

✔

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”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

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

✔

Ventilació

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

✔

Traçat

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

✔

Dimensionat

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

✔

Manteniment

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

✔

CTE

RESIDENCIAL HABITATGE
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Ref. del projecte C. Almatà, 31

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Nova construcció

✔

(art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

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:
- Afecta a elements constructius que suporten les
instal·lacions de protecció contra incendi:
- En qualsevol cas:

 El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.

- 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.
 El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als
elements d’evacuació de l’edifici.

Edificis
protegits

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a
qualsevol altre ús es transforma en habitatge:
- Si les obres són incompatibles amb el grau de
protecció de l’edifici:

Solucions
adoptades
en el projecte

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI
- 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).

Reforma

Canvi d’ús

 Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.
 Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

 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.

✔

PARÀMETRES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

SI 1 Propagació interior
SECTORS
D’INCENDI

segons l’ús i superfície construïda del sector, S

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ
Nombre
de sectors

SECTORS D’INCENDI
Ús Residencial Habitatge (1)

1

Aparcament integrat en un edifici amb altres
2
usos, de superfície construïda S > 100 m (3)
Establiments

Ús Administratiu, Docent o
2
Residencial Públic, S > 500 m
Ús Comercial, Hospitalari o
Pública Concurrència

Escales i ascensors que comuniquen sectors
d’incendi diferents o bé zones de risc especial
d’incendi amb la resta de l’edifici:

CONDICIONS
- Compartimentat en sectors: S  2.500 m2 (2)
- Separació entre habitatges  EI 60.
- Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència.
- Veure fitxa SI- Aparcament
- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.
- 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.
( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t
ELEMENTS

ÚS DEL SECTOR

PARETS I
SOSTRES

Residencial Habitatge

EI 120

EI 60

Administratiu, Docent i Residencial
Públic S >500 m2

EI 120

compartimentadors
de sectors d’incendi

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

ha  1,50 m

Comercial, Hospitalari i
Pública Concurrència
2 (3)

Aparcament S > 100 m
Sector de risc mínim

PORTES DE
PAS
(1)

CTE DB SI 1.1

✔

- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.
- Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2.
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.

Sector de risc mínim

EI 120
EI 180, h>28 m
EI 120
No s’admet

hd  15 m

15< hd  28 m

hd > 28 m

EI 90

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120
EI 120

EI 120
EI 120

EI 120
EI 120

✔

a) Comunicació directa

 EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret

b) Amb vestíbul d’independència

 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret

SI

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

2/11

SI

✔

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.

C. Almatà, 31
En color taronja 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.

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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CTE

Paràmetres del DB SI per donar compliment a les
exigències de Seguretat en cas d’Incendi

SI 1 Propagació interior (continuació)
LOCALS I ZONES
DE RISC ESPECIAL

CLASSIFICACIÓ
ÚS PREVIST

CLASSIFICACIÓ

segons superfície construïda, S i volum construït, V

RISC BAIX
Aparcament d’habitatge unifamiliar o
2
bé aparcament de S  100 m

En qualsevol cas

Magatzem de residus (escombraries)

5 < S  15 m

Trasters

(1) (2)

2

50 < S  100 m

Sala de maquinària d’ascensors ,
Sala de grup electrògen

En qualsevol cas

Sales de calderes, amb potència útil
nominal P, (segons RITE)

70< P  200 kW

Sales de màquines d’instal·lacions
de climatització

En qualsevol cas

Magatzem de combustible sòlid per a
calefacció

S3m

RISC ALT

-

✔
2

Magatzems d’elements combustibles
3
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de
100 < V  200 m
(2)
manteniment, etc.
(3)
Centre de transformació:
P  2520 kVA
Potència total:
P  630 kVA
Potència de cada transformador:
(5)
Local comptadors d’electricitat i
En qualsevol cas
quadres generals de distribució
(6)

RISC MIG

✔

-

15 < S  30 m

2

S > 30 m

100 < S  500 m
200 < V  400 m

2

3

2

S > 500 m
V > 400 m

2

3

(4)

(4)

2520< P  4000 kVA
630 < P  1000 kVA

P > 4000 kVA
P > 1000 kVA

✔

-

-

✔

-

-

200 < P 600 kW

P > 600 kW

-

-

✔

2

S>3m

2

-

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

-

✔

Sí

Sí

EI2 45-C5

✔

2 x EI2 30-C5

2 x EI2 45-C5

 25 m

 25 m

- Vestíbul d’independència
- Portes de pas (7)
- Recorregut màxim fins a alguna sortida
del local
- Reacció al foc dels materials
(1)

 25 m

✔

- Parets i sostres: B-s1,d0; Terres: BFL-s1

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.
Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, FecsaEndesa 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.

(3)

CTE DB SI 1.2

ESPAIS OCULTS
I PASSOS
INSTAL·LACIONS

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
Compartimentació
dels espais ocults:

a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o
bé,
- tancaments: EI t,
b) Es compartimenten els
espais ocults respecte dels - registres de manteniment: EI t/2
sent t, el temps de resistència al foc dels
espais ocupables amb:

✔

espais ocupables

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.)
CTE DB SI 1.3

Quan travessen elements
compartimentadors d’incendi

(excloses penetracions secció  50 cm2)

RESISTÈNCIA
AL FOC
CTE DB SI 1.1

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
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)

En color taronja 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.

✔

CTE
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SI 1 Propagació interior (continuació)
REACCIÓ AL FOC

ELEMENTS CONSTRUCTIUS
SITUACIÓ DE L’ELEMENT

REVESTIMENTS
De sostres i parets

Zones ocupables
l’habitatge

(4)

excepte l’interior de

(1)

(2) (3)

De terres

(2)

C-s2,d0

✔

EFL

✔

Passadissos i escales protegits

B-s1,d0

✔

CFL-s1

✔

Locals de risc especial

B-s1,d0

BFL-s1

B-s3,d0

BFL-s2

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.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(5)

Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc.
Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa  EI 30 .
Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.
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
- M 2, segons norma UNE 23727:1990

Carpes, tendalls, altres:

JUSTIFICACIÓ DE LA 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)

SI 2 Propagació exterior
MITGERES
FAÇANES

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

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de
l’angle, D, que forma els plans exteriors de la façana. (1)

Façanes enfrontades

Façanes a 45º

CTE DB SI 2.1

(1)

(1)

(1)

Façanes a 90º

Façanes a 60º

- Cap a una escala o

especial alt i altres
zones de l’edifici

(1)

(1)

D
d, en m

passadís protegit des
d’altres zones de l’edifici

0º

45º

60º

90º

3,00

2,75

2,50

2,00

135º
1,25

Façanes a 180 º

Façanes a 135º

180º
0,50

(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.

En color taronja 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 2 Propagació exterior (continuació)
FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi

- Entre una zona de risc especial alt i

- Cap a una escala o passadís

d’altres zones més altes de l’edifici

protegit des d’altres zones

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:

Franja d’1 m  EI 60 a la trobada entre el forjat separador
de sectors diferents i la façana:

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.

- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.

CTE DB SI 2.1

Classe de
reacció al foc

COBERTES

RESISTÈNCIA AL FOC

- Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.

- Entre dos edificis

✔

Franja  EI 60 i  0,50 m,

mesurada des de l’edifici adjacent a
la trobada de mitgera entre dos
edificis i la coberta:

- Entre dos sectors d’incendi

- Entre una zona de risc especial

Franja  EI 60 i  1 m

Perllongar 0,60 m la mitgera o
element compartimentador entre
dos edificis o sectors:

en
la trobada entre la paret
compartimentadora de dos sectors
d’incendi i la coberta:

_
>0,50
m

Edifici 2

EI t

_ m
>1

Coberta

Coberta

Edifici 1

✔

Franja EI 60

Franja EI 60

_
>0,50 m

alt i d’altres zones de l’edifici

_
>0,6
m

Coberta

Sector 1

Sector 2

Local de risc alt

Local de risc alt

Sector 2

Sector 1

Paret EI t

Mitgera EI 120

EI 120

Paret EI t
Mitgera EI 120

SECCIÓ

SECCIÓ

SECCIÓ

✔

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
Classe de
reacció al foc
CTE DB SI 2.2

- 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).

✔

- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).

✔

En color taronja 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
CONFIGURACIÓ
DE L’EDIFICI

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge
- h descendent =
(1)

13,10

m

h ascendent

(1)

=

m

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
ESTABLIMENTS integrats en un edifici
d’habitatges d’ús:
Administratiu, Docent, Hospitalari i
2
Residencial Públic de SC > 1.500 m , i
Comercial i Pública Concurrència de
qualsevol superfície
(1)

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)

- Sortides d’emergència
de l’establiment:

a) Independents de las zones comunes del
edifici i compartimentades com l’establiment.
b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb
un element comú d’evacuació de l’edifici (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) Porta o forat a un
ESPAI EXTERIOR SEGUR:

✔

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.
CONDICIONS
generals de l’espai
exterior segur:

CTE DB SI A i CTE DB SI 3

CÀLCUL DE
L’OCUPACIÓ

ÚS PREVIST

Zona

Residencial habitatge

Plantes d’habitatge

20

Administratiu < 500 m2
integrat a edifici d’habitatges

Plantes o zones d’oficina

10

0,00

Conjunt de la planta o
de l’edifici

10

0,00

Residencial Públic< 500 m2
integrat a edifici d’habitatges

Zones d’allotjament

20

0,00

Aparcament  100 m2

Aparcament

40

0,00

Ocupació ocasional o a efectes
de manteniment

Trasters, locals instal·lacions,
material neteja, etc.

Altres

Sales comuns

2

Docent < 500 m
integrat a edifici d’habitatges

CTE DB SI 3

- 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

Densitat d’ocupació
m2 superfície útil/ persona

Ocupació
nul·la

✔

Superfície útil m2

250,71

✔

Ocupació
P = sup. útil/ densitat

12,54

✔
✔

58,59

0,00

TOTAL EDIFICI

309,30

12,54

C. Almatà, 31
En color taronja 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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NOMBRE DE SORTIDES CONDICIONS
EXISTENTS
Una única sortida
de planta:

✔

- Ocupació:

 100 persones
 50 persones: si han de salvar una altura
(2)
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta

- Longitud total del recorregut
d’evacuació:

Més d’una sortida
de planta:

Més d’una sortida
d’edifici:
(1)

 25 m, en general

(1)

✔
✔

 50 m si té sortida directa a l’espai exterior
(1)
segur i l’ocupació és  25 persones.
(2)

- Altura d’evacuació descendent:

 28 m

- Altura d’evacuació ascendent:

 10 m

- Longitud total del recorregut
d’evacuació:
- Longitud fins a un punt des del que
existeixin, com a mínim, dos
recorreguts alternatius:

 35 m , a zones on es prevegi ocupants
que dormin.
(1)
 50 m , en altres casos
(1)
 25 m, en general.
 50 m si té sortida directa a l’espai exterior
segur i l’ocupació és  25 persones.

- Ocupació de l’edifici:

> 500 persones

✔

(1)

La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica.
Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent.

CTE DB SI 3.3

(2)

DIMENSIONAT
DELS ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

TIPUS D’ELEMENT

DIMENSIONAT

Portes i passos:

A  P / 200

VALOR MÍNIM

✔

✔

0,80 m
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

✔

A  P / 200

Passadissos i rampes:

✔

1,00 m
0,80 m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals

Escales no
protegides per
a evacuació:

descendent

A  P / 160

ascendent

✔

A  P /(160-10h)

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial

Escales protegides i especialment
protegides:

E  3 S + 160 AS

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

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.

Zones a l’aire
lliure:

✔

habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament.

Sent,
A=
As =
h=
P=
E=
S=

CTE DB SI 3.4

PROTECCIÓ
DE LES ESCALES

Amplada de l’element, [m]
Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m]
Altura d’evacuació ascendent, [m]
Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona.
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.
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
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

EVACUACIÓ

segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P

No protegida
Descendent

hd  14 m

Ascendent

ha  2,80 m
ha  6,00 m i P  100 pers.

(1)

(2)

CTE DB SI 3.5

(1) (3)

✔

Protegida

Especialment protegida

hd  28 m

En qualsevol cas

En qualsevol cas

En qualsevol cas

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.

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.

En color taronja 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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ELEMENTS
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PORTES
SI 3.6
SI 3.4

Sortida de planta o
sortida d’edifici i
per a > 50 persones

 Tipus:

 Sentit d’obertura:

- 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
- 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.

En general

 Amplada mínima:

 Sentit d’obertura

- 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 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
SI 3.4

 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

 Passamans

- Condicions segons DB SUA 4.3

SUA1 4.3

ESCALA NO PROTEGIDA
SI 3.4

 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.

SUA1 4.1
SUA1 4.2

 Esglaons, trams, replans:
 Passamans:
 Ventilació per a control de
fum en cas d’incendi: (2)

- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 4.2
- No hi ha requisits.

ESCALA PROTEGIDA
SI A

 Amplada mínima:

SI 3.4
SUA1 4.1
SUA1 4.2  Traçat:
 Compartimentació:

- 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.
- 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.
- 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.

 Accessos a cada planta:

- Dos accessos, com a màxim,

- amb portes EI2 60 C5 i
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
- 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.

 Recorregut a la planta de
sortida de l’edifici:

-  15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.

 Ventilació per a control de
fum en cas d’incendi: (2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil  1 m² a cada planta.

-  25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

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.
-

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.
 Graons, trams, replans:
 Passamans:
(1)

- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2

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)

✔

✔

✔

Oficina Consultora Tècnica· COAC SI RH v.3 juliol 2011

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)

Oficina Consultora Tècnica· COAC SI RH v.3 juliol 2011

CTE

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

SI

8/11

ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA
SI A

 Amplada mínima:

SI 3.4
SUA1 4.2

- 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.

 Compartimentació:

- Elements separadors EI 120.

- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici.
- 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.
- 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.

 Accessos en cada planta:

- 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.
- 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.

 Recorregut a la planta de
sortida de l’edifici:

-  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.
-  25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

 Ventilació per al control del
fum en cas d’incendi: (2)

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.
-

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.
 Graons, trams, replans:
 Passamans:

- Condicions segons DB SUA 4.2.

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR
SI A

 S’assimila a escala
especialment protegida:
 Obertures:

- 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 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
SI A

(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.

 Compartimentació:

- 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.
- 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.

(2)

 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.

 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

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”.
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EVACUACIÓ DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
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En edificis amb alçada d’evacuació - Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé
h >28 m, qualsevol planta que no
sigui d’ocupació nul·la i que no
- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o
disposi d’alguna sortida accessible
fracció (veure SI Annex A Terminologia)
de l’edifici, garantirà:
- 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.

Itineraris accessibles

- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb
discapacitats diferentes dels accessos principals de l’edifici

CTE DB SI 3.9

SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA
DELS
RECORREGUTS

SI

- 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.

- Enllumenat d’emergència segons - Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur.
DB SUA 4.2.1
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis.

✔

- Recintes > 100 persones

CTE DB SUA 4

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
DOTACIÓ

INSTAL·LACIONS (1)

CONDICIONS

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i
la superfície construïda, S.

Extintors
portàtils

✔

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

Boques
d’incendi
equipades

Locals i zones de risc
especial segons SI 1

- Eficàcia: 21A – 113B

(per exemple: trasters,
locals d’instal·lacions,
aparcaments  100 m2 )

- Ubicació:
exterior del local

- un proper a la porta d’accés que podrà servir a
diversos locals o zones.

- Ubicació:
interior del local
o zona

- de risc especial alt: L d 10 m, des de qualsevol
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior.

- Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

✔

- de risc especial mig o baix: L d 15 m, des de
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior.

- Tipus: BIE 25 mm
Locals i zones de risc
especial alt segons SI 1 - Ubicació: A  5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància 
(degut a matèries sòlides)

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

Columna seca

Hidrants
exteriors (2)

- 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 > 24 m

h descendent > 28 m

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

h ascendent > 6 m

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

5.000 d S d 10.000 m
S > 10.000 m
Detecció i alarma
(3)

(1)
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2

- 1 més cada 10.000 m addicionals o fracció

h evacuació > 50 m

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.
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.
(2)

CTE DB SI 4.1

- 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.

h descendent > 28 m
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- 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.

SENYALITZACIÓ

ÀMBIT

(Inst. PCI)

Instal·lacions de protecció contra
incendis d’utilització manual:

✔

- Extintors
- Boques d’incendi
- Polsadors manuals
- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció

CONDICIONS

CTE DB SI 4.2

- Normativa

- Senyalització en general: UNE 23033-1
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003

✔

- 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)
CONDICIONS
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN

- 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

✔

 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)

ESPAI DE MANIOBRA

(1)

 Separació màxima del vehicle de bombers a
la façana de l’edifici:

Altura d’evacuació de l’edifici, h

Separació màxima

h  15 m

23 m (6)

15 m < h  20 m

18 m (6)

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 separació:

- Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui
propagar un incendi de l’àrea forestal.

 Vies d’accés:

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment):
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.

- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.

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
(1)

I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113).
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.
(2)

CTE DB SI 5.1.1 i 5.1.2
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(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)

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)
 Nombre de façanes accessibles:
 Forats per a l’accés
dels bombers

CTE DB SI 5.2

SI
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(6)

- Ubicació:
- Ampit:
- Dimensions:
- Accessibilitat:

- Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)

✔

- 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).

✔

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
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.

(R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)

EDIFICI, R t
ÚS DEL SECTOR

RESISTÈNCIA AL FOC

(1)

segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent); hd (descendent)

Plantes sota rasant
ha  1,50 m
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres
amb estructura independent
Residencial Habitatge plurifamiliar

-

R 90

R 120

R 60

R 90

R 120

R 120
R 180, si h >28m

R 90

R 120

R 180

R 120

R 120

R 120

R 120

Administratiu, Docent i Residencial Públic

Aparcament

R 30

R 30

R 120

R 60

R 120

Plantes sobre rasant
15< hd 28 m hd > 28 m
-

(2)

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència

hd  15 m

✔

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
(1)

ÚS DEL LOCAL O ZONA
Local o zona de risc especial d’incendi

RESISTÈNCIA AL FOC segons classe de risc
baix
mig
alt
✔
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
2

- Càrrega permanent  1 kN/m (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
R 30

Escales protegides o passadissos protegits:
Escales especialment protegides:

No cal comprovar-la

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS

CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

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

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t

CTE DB SI 6.2

Sobre llindes, altells o
entreplantes. CTE DB SI 6.2

a) S’adopten les classes de resistència al foc
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes
(1)
simplificats dels Annexes del CTE DB SI

- Annex C: Estructures de formigó armat
- Annex D: Estructures d’acer
- Annex E: Estructures de fusta
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,
bloc formigó)

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per
laboratoris acreditats:
CTE DB SI 6.6 i
Annexes DB SI

(1)

- 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.

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.

RESIDENCIAL HABITATGE

Paràmetres del DB SU per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

SUA
juliol 2011

plurifamiliar (*)

Ref. del projecte C. Almatà, 31

Nova construcció

✔

v.4

AMBIT D’APLICACIÓ
Ampliació

(1)

Reforma

(2)

Rehabilitació

Canvi d’ús

(1)

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual es té en consideració la normativa específica d’accessibilitat (DB SUA, D135/1995,
Llei 17/2008 i D55/2009)

CONJUNT EDIFICI

1

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

2

EDIFICI



2.1

INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)

2.2

ZONES COMUNES interiors i exteriors




Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis
higiènics, etc.)
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici]

o Veure fitxa específica, SUA-8

3

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP

4

USOS

PETITS RECINTES

* aparcament (Sc d 100m2) i trasters

associats a
l’habitatge:

APARCAMENT

Sc > 100m2 o Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7

o Veure document annex

o Veure fitxa específica, SUA-6

PISCINA

Contemplat en
projecte

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

1

BARRERES DE
PROTECCIÓ,
Característiques

SUA 1

Ϫ ALTURA de les barreres - 'H d 0,55m o no cal barrera de protecció
(h), segons desnivell ('H) - 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
a protegir:
- 'H > 6m o h t 1,10m

✔

✔

Ϫ CONFIGURACIÓ

* No són escalables (3) i

Ϫ RESISTENCIA

* Habitatges o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

de les barreres de
protecció

✔

es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)

✔

* Cobertes accessibles només per a conservació o força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)
* Cobertes transitables accessibles només privadament o força horitzontal qk t 1,6 kN/m(5)

✔

* Administratiu, trasters, locals comercials o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

SUPERFICIES DE
VIDRE EXTERIOR

SUA 1

Ϫ NETEJA
En vidres transparents, a
una alçada > 6m sobre
rasant, cal garantir-la
mitjançant:

SUA 2

Ϫ PROTECCIÓ A
IMPACTES
Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
(7)
paraments fixes - i
protegir-les, mitjançant:

SUA 2

Ϫ SENYALITZACIÓ
Identificar les grans
superfícies de vidre, de les
zones comunes, que es
puguin confondre amb
portes i obertures, a través:

ELEMENTS
PRACTICABLES

SUA 2

Ϫ PROTECCIÓ A
ENGANXADES

✔

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé
* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6)
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida

✔

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell ('H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)

✔

0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)

✔

'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1”

(8)

* Senyalització visualment contrastada inferioro alçada: 0,85m ÷1,10m, i
superior o alçada: 1,50m y1,70m, o bé

✔

* Disposició de muntants separats a una distància d 0,60m, o bé
* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m
* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a qualsevol element fix
* Portes de vianants automàtiques o tindran marcatge CE
* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

(*)
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CTE

CTE

Paràmetres del DB SU per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

2. E D I F I C I
DESNIVELLS interiors

plurifamiliar (*)

SUA 1

* d 0,55m
* > 0,55m

SUA

Contemplat en
projecte

2.1. Interior de l’HABITATGE (ús restringit)

(Balcons i finestres ja
contemplats a l’envolvent)

BARRERES DE
PROTECCIÓ

RESIDENCIAL HABITATGE

o No cal barrera de protecció
o PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé
o La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

SUA 1

Ϫ ALTURA de les barreres (h):
en funció del desnivell ('H) a
protegir:
Ϫ CONFIGURACIÓ

* 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
* 'H > 6m o h t 1,10m
* 'H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m o h t 0,90m
* No són escalables (3) i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  <
0,10m (4)

Ϫ RESISTENCIA de les barreres de protecció: Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

CONDICIONS
GENERALS

SUA 2

Ϫ IMPACTES

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de
les persones amb discapacitat)
SUA 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
(7)
paraments fixes - i protegir-les,
mitjançant:

CONDICIONS
PARTICULARS

✔

* Altura lliure de pas: t 2,10m; portes t 2,00m

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un
nivell d’impacte -x (y) z- (8)
en funció del desnivell ('H)
existent entre els dos
costats de la superfície de
vidre:

0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)
'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

SUA 2

Ϫ ENGANXADES

* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a
qualsevol element fix

SUA 1

Ϫ Amplada dels trams:

t 0,80m (D. /20 “Condicions d’Habitabilitat” fixa una amplada t 0,90m)

Ϫ Graons:

· ESCALES

✔

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)

- frontal d 0,20m
- estesa t 0,22m
- s’admeten graons sense frontal (9)

Ϫ Replans:

o s’admeten partits amb graons a 45º

Ϫ Barreres de protecció:

o els costats oberts disposaran de baranes

Ϫ Escales de traçat corbat:

* graons o el costat més estret t 0,05m

o configuració segons definició anterior
o el costat més ample d 0,44m
* mesura de l’estesa:

o trams amplada <1m a l’eix
o trams amplada t 1m a 0,50m del costat més estret

· RAMPES
BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES

No hi ha especificacions per a l’ús restringit

SUA 2

Ϫ Dutxes i banyeres o la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

✔

SUA 3

Ϫ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

✔

Garatge, trasters, etc. o Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

LOCALS DE RISC
TANCAMENTS
(exteriors)

(*)

SUA 1

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja

SUA 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE: protecció a impactes

SUA 2

Ϫ ENGANXADES

Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats
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RESIDENCIAL HABITATGE

2. E D I F I C I

juliol 2011

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors)

CONDICIONS
GENERALS
· passadissos,
· escales,
· rampes,
· espais comuns,
· circulació exterior
vinculada a l’accés i
espais comuns de
l’edifici,
· etc.

SUA 1

Ϫ DESNIVELLS

SUA

plurifamiliar (*)

Contemplat en
projecte

* d 0,55m

o No cal barrera de protecció

* > 0,55m

o PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,
o bé

✔

o La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda
SUA 1

✔
✔

* Altura (h),
- 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
Ϫ BARRERES DE PROTECCIÓ
segons desnivell - 'H > 6m o h t 1,10m
dels desnivells
('H) que es
- 'H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m o h t 0,90m
protegeix:
* Configuració:

✔

* No són escalables (3) i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m

* Resistència:
Ϫ CONDICIONS DELS
TERRES: caigudes

* Interiors:

✔

✔

- Circulació de persones: força horitzontal qk t 0,8 kN/m (5)
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk t 1,6 kN/m

SUA 1

(4)

(5)

- No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm
- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de
circulació)

✔

- Els desnivells d 5cm es resolen amb pendent d 25%

✔

- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de  15mm
* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació o alçada t 0,80m
SUA 2

Ϫ CONFIGURACIÓ DELS
ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes o altura de col·locació t 2,20m (z. ext.)
* Altura lliure de pas o t 2,20m; portes o t 2,00m (zones interiors)

✔

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual)
* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin
risc d’impacte o entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir d 0,15m
* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per l’obertura de les portes de pas
(11)
(excepte zones d’ocupació nul·la ) situades en el seus laterals (z. interior)
* Passadissos d’amplada 2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior)

SUA 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc
d’impacte –a les portes i
(7)
paraments fixes - i protegir-les,
mitjançant:

SUA 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE:
senyalització Identificar les
grans superfícies de vidre que es
puguin confondre amb portes i
obertures, mitjançant:

SUA 2

Ϫ ELEMENTS
PRACTICABLES: protecció
a impactes i enganxades

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell ('H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)

✔

0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)

✔

'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

* Senyalització visualment contrastada

inferioro altura: 0,85m ÷1,10m, i
superior o altura: 1,50m y1,70m, o bé

* Disposició de muntants separats a una distància d 0,60m, o bé
* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m
* Portes de vaivé o disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m
d’altura, com a mínim (interior)
* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a qualsevol element fix

✔

* Portes de vianants automàtiques o tindran marcatge CE
* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge
CE
SUA 3
SUA 4

Ϫ RECINTES TANCATS:
immobilització

* La força d’obertura de les portes de sortida serà d 140 N (interior)

Ϫ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell
de terra, factor
d’uniformitat mig t 40%)

(els valors per a les escales i
rampes es recullen a l’apartat
corresponent)

* Enllumenat
d’emergència
(valors mesurats a nivell
de terra)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:

INTERIOR EXTERIOR

- persones

100 lux

✔

20 lux

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació:
- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central

✔

(12)

Ì instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres
d’enllumenat o E t 5 lux

(*)
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CTE

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)

Contemplat en
projecte

(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

CONDICIONS
PARTICULARS

SUA 1

SUA

plurifamiliar (*)

Rampes en itineraris accessibles
Ϫ Pendent, p:

· RAMPES

Longitudinal

Transversal

* p 10% en trams < 3m de llargada

*p

2%

* p 8% en trams < 6m de llargada
* 4< p
Ϫ Trams:

6% en trams

9m de llargada

* amplada t 1,20m, i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3)
* llargària màxima tram d 9m (rectes o amb radi de curvatura t 30m)
* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal t 1,20m de llargària en la direcció de la
rampa.

Ϫ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t la de la rampa; llargària t 1,50m (a l’eix)
* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

Ϫ Passamans

Per a rampes amb pendent (p): p t 6% I desnivell > 18,5cm
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i
* un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m
* trams de rampa de l>3m o prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 4cm I el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma.

Ϫ Elements
protectors
SUA 1

* Elements de protecció lateral d’alçària t 10cm per als costats oberts de les rampes amb pt 6% i
desnivell >18,50cm.

Rampes en itineraris no accessibles
Ϫ Pendent, p:

* 6% < p 12%

Ϫ Trams:

* amplada t 1,00m (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants)
* llargària màxima serà d 15m (D 135/1995 o itinerari practicable: llargària màxima sense replà d 10m)

Ϫ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t 1,00m; longitud t 1,50m
* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m

Ϫ Passamans

* col·locació 1 costat o

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

* col·locació 2 costats o

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

* altura de col·locació o 0,90m y 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” o entre 0,90m y 0,95m)
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.
SUA 1

Rampes per a circulació de persones i vehicles
Ϫ Pendent, p:

SUA 4

* p 16%

Qualsevol tipus de rampa:
Ϫ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig t 40%)

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

· ESCALES

SUA 1

Ϫ Graons:

Ϫ Trams:

Ϫ Replans:

(*)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:

INTERIOR

EXTERIO

100 lux

20 lux

- persones

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (12)

- frontal 0,13 F 0,185m
- estesa, E t 0,28m
- 0,54m 2F +E 0,70m (al llarg de tota l’escala)

✔

* Evacuació descendent o s’admeten graons sense frontal
o s’admeten graons amb ressalts

✔

* Evacuació ascendent o graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats

✔

- amplada t 1,00m
- salvarà una altura d 3,20m
- podran ser rectes, corbats o mixtes
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida t amplada de l’escala

✔

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t 1,00m ; longitud t 1,00m

✔

* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de l’escala no es reduirà al llarg del replà
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exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

2. E D I F I C I

SUA

plurifamiliar (*)

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

Contemplat en
projecte

CTE RD 314/2006 , RD 1371/2007, les correccions d’errades (BOEs 20/12/2007, 25/1/2008 i 23/04/2009) i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) · Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

v.4

juliol 2011

CTE

CONDICIONS
PARTICULARS

Ϫ Passamans:

✔

* col·locació 1 costat o escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
* col·locació 2 costat o escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

(Continuació)

- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat” o entre 0,90m y 0,95m)
- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

· ESCALES

✔

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)
- estesa: E t 0,28m a 0,50m del costat més estret i E d 0,44m al costat més ample
el costat més estret serà t 0,17m per poder computar com a amplada útil
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa.
- 0,54m 2F +E 0,70m a 0,50m d’ambdós extrems
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals)
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà t a l’estesa en els trams rectes
SUA 4

Ϫ Il·luminació

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig t 40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:
- pers ones

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

INTERIOR

EXTERIOR

100 lux

20 lux

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)

✔

- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (12)

BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES ubicades
en espais comuns

SUA 2

Ϫ Dutxes i banyeres o la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

SUA 3

Ϫ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

✔
✔

Ϫ Il·luminació controlada des de l’interior

DIPÒSITS, POUS

SUA 6

Ϫ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència

✔

Ϫ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat

LOCALS DE RISC

Garatge, trasters, etc. o Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

Notes:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan sigui
exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública.
En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació
a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA
Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària
S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a d 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable
situat a una alçada d 1,30m
Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: Ĵ () ĳ - que el DB SUA anomena x (y) z.
Æ  (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del
vidre trempat, etc.
Æ Ĵ i ĳ (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a ĳ (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a Ĵ (“x” segons DB SUA)
Graons sense frontal (ús restringit):: La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa
del graó superior
Tot i que s’ha canviat la manera de definir les prestacions dels vidres (segons “Orden VIV/984/2009”), s’ha mantingut la nomenclatura antiga per a les portes i
tancaments de dutxes i banyeres (impacte nivell 3). Interpretem que es tracta d’un error i que el nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca
per a un desnivell entre els dos costats del vidre de 'H < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” )
Zones d’ocupació nul·la: zones zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants”
Terminologia)
La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via
Evacuació ascendent: El frontal ha de ser vertical o formant un angle 15º amb la vertical

(*)

Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats
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P r e vi s i ó d ’ e s p a i s p e r a i n s t a l · l a ci o n s c o m u n e s d e T e l e c o m u n i c a c i o n s

ICT

Referència de projecte: Referència de projecte

Dades de
l’edifici

Ubicació:
5

residencial

Tipus d’edifici (ús principal):

6

Nombre d’habitatges:

✔

0

0

Nombre de locals:

Observacions:

S e r ve i s m í n i m s q u e s ’ h a n d e g a r a n t i r
 dels senyals de radiodifusió sonora i
televisió procedents d’emissions
terrestres RTV

Captació, adaptació i distribució fins a
punts de connexió

7

10

11

5

3

5

3

80 x 70 x 82

Canalització externa (2)

4ri
4

4

4ri
4

4
4ri
4

3

2

1

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.

13

Edifici amb
més d’una
canalització
principal
per a:

60 x 60 x 80

més de 100

RITI

1 arqueta d’entrada

Esquemes tipus
13

40 x 40 x 60

de 21 a 100

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

11r
9

12

 per a l’accés als serveis de telefonia
disponible al públic STDB
 per a l’accés als serveis de
telecomunicacions de banda ampla
TBA

Infraestructura necessària que permeti la
connexió de les diferents entitats privatives
i/o comunes de l’edifici a les xarxes dels
operadors habituals

8 9
6

 dels senyals de radiodifusió sonora i
televisió, procedents d’emissions
per satèl·lit

Distribució fins a punt de connexió

longitud x amplada x fondària

fins a 20

7
6

Edifici amb
una única
canalització
principal
per a:

Núm. de PAU

3

RITS

Nombre d’oficines:

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.

Dimensions (cm)

Arqueta a l’exterior de l’edificació

4

Balaguer

Municipi :

2/5

arqueta d’entrada (1)

13

C. Almatà, 31

Situació:

ICT

Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions
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RITS

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

7

7

7

7

2 canalització externa

6

6

6

edifici d’alçada
d PB + 3PP amb
un màxim
de 10 punts
d’accés a
l’usuari

7

8 9

10

preferentment,
quan el nombre
d’entitats per
planta sigui
> 8

9
11r

11

6
12

7

6

7

7
6

10

8 9

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.

9
11r

11

6

6

12

7

7

7

5

6

6

6

RITU

44ri

4

4ri
4

4
4ri

3

2

1

7

6

7

6

5

4

4ri
4

4
4ri

4

3

3 punt d’entrada general

2

RITI

13

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.

13

4 canalització d’enllaç
5

5

3

Sistema de conducció de cables
d’entrada i els elements de
registre intermedis que siguin
necessaris.

3

RITS

RITS
7

7

7

✔

Entrada inferior: connecta el punt
d’entrada general amb el registre
principal ubicat en el RITI

6
8 9

7

edifici d’alçada
> PB + 3PP o
edifici amb més
de 10 punts
d’accés a
l’usuari

6

6

10

11

9
11r

7

8 9

10

11

9
11r

edificis
independents

6

8 9

7

10

11

9
11r

6

6

12

12

Entrada superior: connecta els
sistemes de captació amb el RITS

7

7

12

5

6

RITI
7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

4ri
4

4

5

4ri
4

4

4ri
4

3

2

1

punt d’accés a l’usuari

RITI
4ri

 PAU
 STDP

4

4ri

4
4ri
4

3

2

Serveis de telefonia
disponibles al públic

1

 TBA

1
2
3
4

arqueta d’entrada
canalització externa
punt d’entrada general
canalització d’enllaç

5 Recintes d’Instal·lacions de
Telecomunicacions
R e c i n t e I n f e r i o r R I T I
R e c i n t e S u p e r i o r R I T S
R e c i n t e Ú n i c R I T U

6 canalització principal
7 registres secundaris
8 canalitzacions secundaries
9 registres de pas
10 r e g i s t r e s d ’ a c a b a m e n t d e
xarxa RTR

11 c a n a l i t z a c i ó i n t e r i o r d ’ u s 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 p s d e c a p t a c i ó , a d a p t a c i ó
i distribució de senyal de
RTV i RTVSAT

Serveis de telecomunicacions
de banda ampla prestats per
operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable

Canalització d’enllaç (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  :

Dimensions (mm) d e l a c a n a l i t z a c i ó

el mateix nombre que els de la canalització externa

segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)

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

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

Referència de projecte: 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

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011

OCT Oficina Consultora Tècnica

COAC

v.2

novembre 2011
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Recintes d’Instal·lacions de Telecomunicacions RIT (5)
Registres secundaris (7)

13

RITI recinte inferior

Ubicació:

Ubicació:

4
5

13

- a zona comunitària, preferentment sobre
rasant
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal
bonera amb desguàs

3

RITS

10

11

911r

Núm. de PAU

fondària

fins a 20

2

1

0,5

RITS recinte superior

de 21 a 30

2

1,5

0,5

Ubicació:

de 31 a 45

2

2

0,5

més de 45

2,3

2

2

✔

- a zona comunitària, preferentment en la
coberta o terrat
- mai per sota de l’última planta de
l’edificació

6
12

3

RITS

7
6

7

8 9

10

11

Dimensionat dels registres de paret (cm)

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.

4
5

amplada

6

8 9

segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
alçària

7

7

Dimensions (m)

911r

6

núm. PAU
edifici

✔
fins a 20

RITU recinte únic

4ri
4

4

4ri
4

4
4ri
4

3

2

1

Núm. de PAU

Ubicació:
- a zona comunitària, preferentment sobre
rasant
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal
bonera amb desguàs

5 Recintes d’instal·lacions
de Telecomunicacions
R e c i n t e d ’ I n s t a l · l a c i o n s
de Telecomunicacions
Inferior RITI

Recinte inferior on s’instal·len
els registres principals dels
serveis de STDP i TBA

0,5

de 11 a 20

2

1,5

0,5

més de 20

2,3

2

2

nombre de tubs segons el nombre de punts
d’accés a l’usuari (PAU)

 TBA

Núm. de PAU

Serveis de telecomunicacions
de banda ampla prestats per
operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable

✔

 RTV
Radiodifusió sonora i Televisió
terrenal

✔

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

4ri
4

4
4ri
4

3

2

-

més de 30

-

-

50 x 70 x 15
55 x 100 x 15

45 x 45 x 15

Canalitzacions soterrades

1

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

- 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.

8 Canalitzacions
secundaries
Canalització que suporta la xarxa
de dispersió de l’edificació i uneix
els registres secundaris amb els
registres d’acabament de xarxa
(RTR)

Elements que faciliten l’estesa
de cables entre els registres
secundaris i els de finalització de
xarxa.
10 R e g i s t r e s d ’ a c a b a m e n t
de xarxa RTR
“Terminación de Red”
Elements que connecten les
canalitzacions secundàries amb
les canalitzacions de l’interior de
l’usuari. S’hi allotgen els
corresponents PAU

Canals

Tubs
Tram

✔

Habitatges /
planta

Tubs i  (mm) *

>5

4 Ø 25, 32 o 40

d5

3 Ø 25

comunitari

accés a cada habitatge

Tram

✔

Espais / canals

>5

4 espais independents

d5

3 espais independents

comunitari

accés a cada habitatge

3 Ø 25

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

* Ø segons tipus de cable i nombre de PAU als que
donin servei

R e g i s t r e s d e p a s (9 )

Hab./ planta

per a canalitzacions secundàries i per a canalització interior d’usuari

Col·locació:

Dimensions
segons el nombre d’entrades mínimes de cada
lateral i el max. de les entrades.

- 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

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

Núm.
 màx. alçaria amplada fondària
d’entrades del tub
(cm)
(mm)

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 t 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

 PAU
punt d’accés a l’usuari

R e g i s t r e s d ’ a c a b a m e n t d e x a r x a ( R T R ) ” T e r m i n a c i ó n d e R e d ” (1 0 )
Ubicació:

 STDP
 TBA
Serveis de telecomunicacions
de banda ampla prestats per
operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable

Dimensions

- en l’interior de l’habitatge, local, oficina o
estança comuna de l’edificació.
- alçada de col·locació respecte al terra
t 0,2m i d 2,3m.

Serveis de telefonia
disponibles al públic

 RTV

- 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.

En zona comunitària. Poden estar formades per tubs o canals

Connecta la canalització principal
amb la secundària

9 Registres de pas

Observacions:

Tipus de registres:
- encastats o de superfície quan les
canalitzacions siguin en canal

Observacions:

Radiodifusió sonora i Televisió
terrenal

- Disposaran dues preses de corrent

Registres segons col·locació

alçaria amplada fondària
(cm)

En 1 envolvent
Encastats a
envà
En 2 envolvents

50

60

50

30

8

Encastat a un altre element constructiu

30

40

30

8

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

Referència de projecte: Referència de projecte

Referència de projecte: Referència de projecte
ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011

>5

-

Dimensionat de les arquetes (cm)
4

Canals

Tubs de  50mm i paret interior llisa

>3
de 21 a 30

45 x 45 x 15

Ubicació:

- 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

Serveis de telefonia
disponibles al públic

4ri
4

7 Registres secundaris

Ubicació i característiques:

Tubs

d5

Canalitzacions secundàries (8)

Canalització principal (6)

punt d’accés a l’usuari

Servei d’accés sense fils
(“inalámbrico”)

1

- 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  t 32mm fins al RITI o RITU, i 1 tub de  t
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  t 32mm.
- El quadre de protecció situat a cada recinte tindrà un interruptor general automàtic de 25 A.

 STDP

 SAI

2

Instal·lació elèctrica:

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

fins a 10

- Nivell d’enllumenat mig t 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)

R e c i n t e d ’ I n s t a l · l a c i o n s
de Telecomunicacions
Modular RITM

6 Canalització principal

fondària

- Separació t 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).

R e c i n t e d ’ I n s t a l · l a c i o n s
de Telecomunicacions
Únic RITU

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

amplada

Característiques constructives i de disseny:

Recinte superior on s’instal·len
els elements necessaris per als
serveis de RTV i, si s’escau, dels
serveis SAI

Recinte que acumula la
funcionalitat del RITI i del RITS

RITI

alçària

C a r a c t e r í s t i q u e s d e l R I T (RITI, RITS, RITU):

R e c i n t e d ’ I n s t a l · l a c i o n s
de Telecomunicacions
Superior RITS

-

d4

✔ cada 30 m de canalització principal

5

segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)

- edificis de fins a PB +3 PP i amb un
màxim de 10 PAU

d3

alç. x amp. x fond.

canvi de direcció o bifurcació de la
canalització principal

Dimensions (m)

Per a:

núm.
plantes

12

5
RITI

núm. PAU /
planta

OCT Oficina Consultora Tècnica

COAC

v.2

novembre 2011

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011
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Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions

C a n a l i t z a c i ó i n t e r i o r d ’ u s u a r i (1 1 )

13

Característiques:

Tubs

- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella
- s’hi intercalen els registres de pas necessaris
(veure 9)

4
5

5/5

3

RITS

Independents, encastats i de  20mm

Canals
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais
independents, com a mínim

7
6

Safates
Admeses en locals comercials i oficines
7

8 9

10

11

9
11r

6
12

R e g i s t r e d e p r e s a (1 2 )
5

Ubicació:

RITI
4ri
4

4

4ri
4

4
4ri
4

3

2

1

Nombre de registres

- encastats a la paret
- en locals i oficines
poden anar encastats al
terra o també muntats
en torretes

Observacions:

11 C a n a l i t z a c i ó i n t e r i o r
d’usuari
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 R e g i s t r e d e p r e s a
Elements que allotgen les bases
d’accés terminal (BAT) o preses
de l’usuari.

- 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)

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

habitatges

A prop del PAU

1 registre per a presa configurable

Locals, oficines i estances comunes de l’edificació
Distribuïts en estances
Sense distribució

1

1

1

No s’instal·laran, pendent d’execució del
projecte de distribució

Equips de captació, adaptació i distribució de senyal de RTV i
R T V S AT (1 3 )
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:
13 E q u i p s d e c a p t a c i ó ,
adaptació i distribució
de senyal de RTV i
RTVS AT

Pals d’antenes
- Materials resistents a la corrosió
- Alçària màxima d 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes)
- Distàncies de separació:

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

- a línies elèctriques t 1,5 longitud del pal
- a l’obstacle o pal més proper t 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
Antena Terrestre
- 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 t 25 mm2
Antena servei per satèl·lit
- 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 t 25 mm2 amb el
sistema de protecció general de l’edifici.

 PAU
punt d’accés a l’usuari

 TBA
Serveis de telecomunicacions
de banda ampla prestats per
operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable

 RTV
Radiodifusió sonora i Televisió
terrenal

 RTVSAT
Serveis de Radiodifusió sonora
i Televisió per satèl·lit

As p e c t e s g e n e r a l s
Compatibilitat electromagnètica
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica d 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 t 10cm en traçat paral·lel i t 3cm per a creuaments. (en el
cas de la canalització interior serà suficient garantir t 3cm en ambdós casos).

Referència de projecte: Referència de projecte
ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011
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 (OYDORUGHODFDLJXGDGHWHQVLySRGUjVHUFRPSHQVDWHQWUHODLQVWDOāODFLyLQWHULRULOHVGHULYDFLRQVLQGLYLGXDOV
GHIRUPDTXHODFDLJXGDGHWHQVLyWRWDOVLJXLDODVXPDGHOVYDORUVOtPLWVHVSHFLILFDWVSHUDPEGyV
 9HQHOFDVGHGHULYDFLRQVLQGLYLGXDOVHQVXEPLQLVWUHVSHUDXQ~QLFXVXDULRQQRH[LVWHL[OD/*$

/Ë1,(6(/Ê&75,48(6
0212)¬6,48(6
99 
75,)¬6,48(6
99 

,
9
3
FRVM

,17(16,7$7

3
, 
9 u FRV M
, 

3
FRV M u 9 u 

,QWHQVLWDW $ 
9ROWDWJH 9 
3RWqQFLDDFWLYD : 
)DFWRUGHSRWqQFLD
SHUDO¶KDELWDWJH

H
/
V
J

&$,*8'$'(7(16,Ï

u3u/

H

J uVu 9

H 

J uVu 9

3u/

&DLJXGDGHWHQVLy 9 
/RQJLWXGUHDOOtQLD P 
6HFFLyFRQGXFWRUGHIDVH PP 
&RQGXFWLYLWDW P:PP 
&X D& 

,167$/ā/$&,216'(3527(&&,Ï3267$$7(55$ %7L%7 
2EMHFWLX

/LPLWDUOHVGLIHUqQFLHVGHSRWHQFLDOSHULOORVHVLSHUPHWUHHOSDVDWHUUDGHOVFRUUHQWVGHGHIHFWHRGHGHVFjUUHJDG¶RULJHQDWPRVIqULF
5HVLVWqQFLDGHWHUUD5WDOTXHODWHQVLyGHFRQWDFWHVLJXLd9HQORFDOKXPLWL9HQODUHVWD (QLQVWDOāODFLRQVGHWHOHFRPXQLFDFLRQV5d: 

'LVSRVLFLy

&RQGXFWRUGHWHUUDIRUPDQWXQDDQHOODSHULPHWUDOFROāORFDWHQHOIRQVGHODUDVDGHIRQDPHQWDFLy SURIXQGLWDWtP DODTXHHVFRQQHFWDUDQVL
V¶HVFDXHOVHOqFWURGHVYHUWLFDOVQHFHVVDULV6¶KLFRQQHFWDUDQ PLWMDQoDQWVROGDGXUDDOXPLQRWqUPLFDRDXWzJHQD O¶HVWUXFWXUDPHWjOāOLFDGHO¶HGLILFLL
OHVVDEDWHVGHIRUPLJyDUPDW FRPDPtQLPXQDDUPDGXUDSULQFLSDOSHUVDEDWD 
7RWHVOHVPDVVHVPHWjOāOLTXHVLPSRUWDQWVGHO¶HGLILFLV¶KLFRQQHFWDUDQDWUDYpVGHOVFRQGXFWRUVGHSURWHFFLy

3XQWVGH
SRVWDDWHUUD

&HQWUDOLW]DFLyGHFRPSWDGRUVIRVVDWG¶DVFHQVRUVLPXQWDFjUUHJXHV&*3LG¶DOWUHV
&DOSUHYHXUHVREUHHOVFRQGXFWRUVGHWHUUDLHQ]RQDDFFHVVLEOHXQGLVSRVLWLXTXHSHUPHWLPHVXUDUODUHVLVWqQFLDGHWHUUDGHODLQVWDOāODFLy

&RQGXFWRUV

&RQGXFWRUGHWHUUDFDEOHGHFRXUHQXSURWHJLWFRQWUDODFRUURVLy6HFFLytPP
&RQGXFWRUGHSURWHFFLyQRUPDOPHQWDVVRFLDWDOVFLUFXLWVHOqFWULFV6LQRpVDL[tODVHFFLyPtQLPDVHUjGHPPVLGLVSRVDGHSURWHFFLy
PHFjQLFDLGHPPVLQRHQGLVSRVD
U
U
&RQGXFWRUHQWHUUDWo5
3LFDYHUWLFDOo5
 sent R: resistència de terra, U: resistivitat del terreny i L: long. de la pica o conductor)
/
/

&jOFXO

(,QVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHVHQ%7

2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROāOHJLG¶$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\D

IHEUHU
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&,5&8,76 %7 
+DELWDWJHVWLSXV

(/(&75,),&$&,Ï%¬6,&$
&LUFXLWVREOLJDWRULV
&
&
&

9DORUVPj[LPV
3XQWVFLUFXLW

✔

3XQWVG¶LOOXPLQDFLy
3UHVHVGHFRUUHQWG¶~VJHQHUDOL
✔
IULJRUtILF
✔ &XLQDLIRUQ

(/(&75,),&$&,Ï(/(9$'$&LUFXLWVDGGLFLRQDOV
DPpVGHOVEjVLFV 



&



&



&

&

5HQWDGRUDUHQWDYDL[HOOHVLDFXPXODGRU
✔
HOqFWULF



&

3UHVHVGHFRUUHQWGHOHVFDPEUHVGH
✔
EDQ\LSUHVHVDX[LOLDUVGHODFXLQD



,OOXPLQDFLy
3UHVHVGHFRUUHQW 6X!PRSUHVHVFLUFXLW
! 
3UHYLVLyFDOHIDFFLyHOqFWULFD

3RWqQFLDFLUFXLW








:

&

✔

3UHYLVLyFRQGLFLRQDPHQWG¶DLUH



:

&

✔

$VVHFDGRUDLQGHSHQGHQW





&

3UHYLVLyGHVLVWHPDG¶DXWRPDWLW]DFLyJHVWLy
WqFQLFDGHO¶HQHUJLDLGHVHJXUHWDW



:

&

3UHYLVLyGHFLUFXLWVDGGLFLRQDOVGHOWLSXV&
R&RGHO&TXDQHOQRPEUHGHSUHVHV!

&o
&o
&o



& 

,QIUDHVWUXFWXUDGHUHFjUUHJDGHYHKLFOHV
HOqFWULFV

38176'¶87,/,7=$&,Ï %7 
0(&$1,60(6

9DORUVPj[LPV
3XQWVFLUFXLW


&203/,0(17(1
352-(&7(

120%5(0Ë1,0GHPHFDQLVPHVVHJRQV

(67$1d$

&,5&8,7

$FFpV

&

3ROVDGRUWLPEUH





9HVWtEXO

&

3XQWVGHOOXP





✔

,QWHUUXSWRU$





✔

6XSHUItFLH 6 R/RQJLWXG / HVWDQoDDPEXQ0Ë1,0GH

6DODG¶HVWDU

%DQ\V

3DVVDGLVVRV
R
GLVWULEXwGRUV

&XLQD

*DUDWJHV
XQLIDPLOLDUVL
DOWUHV

✔

%DVHS7GH$





✔

&

3XQWVGHOOXP

VL6dPVL6!P



✔

,QWHUUXSWRU$

SHUFDGDSXQWGHOOXPREOLJDWRUL



✔

%DVHS7GH$

SHUFDGDP DUURGRQLPHQWVXSHULRU 

  

✔

&

3UHVDGHFDOHIDFFLy

VL6dP VL6!P 





&

3UHVDG¶DLUHFRQGLFLRQDW

VL6dPVL6!P





&





3XQWVGHOOXP

VL6dP VL6!P 



✔

,QWHUUXSWRU$

SHUFDGDSXQWGHOOXPREOLJDWRUL



✔

  

✔





&

%DVHS7GH$

SHUFDGDP DUURGRQLPHQWVXSHULRU 

&

3UHVDGHFDOHIDFFLy







&

3UHVDG¶DLUHFRQGLFLRQDW







&

3XQWVGHOOXP





✔

,QWHUUXSWRU$





✔
✔

&

%DVHS7GH$





&

3UHVDGHFDOHIDFFLy





&

3XQWVGHOOXP

FDGDPGHORQJLWXG



✔

,QWHUUXSWRUFRPPXWDGRU$

DFDGDDFFpV



✔
✔



&

%DVHS7GH$

VL/dDPVL/!P



&

3UHVDGHFDOHIDFFLy





&

3XQWVGHOOXP

VL6dPVL6!P



,QWHUUXSWRU$

SHUFDGDSXQWGHOOXPREOLJDWRUL



✔

%DVHS7GH$

H[WUDFWRULIULJRUtILF



✔

&

7HUUDVVDL
YHVWLGRUV

((OHYDGD

&

&

'RUPLWRULV

(%jVLFD


✔

&

%DVHS7GH$

FXLQDLIRUQ



✔

&

%DVHS7GH$

UHQWDGRUDUHQWDYDL[HOOHVLDFXPXODGRU



✔

&

%DVHS7GH$

VREUHHOSODGHWUHEDOO

&

3UHVDGHFDOHIDFFLy



&

%DVHS7GH$

DVVHFDGRUD

&

&



✔

  











✔

3XQWVGHOOXP

VL6dP VL6!P 



✔

,QWHUUXSWRU$

SHUFDGDSXQWGHOOXPREOLJDWRUL



✔

3XQWVGHOOXP

VL6dPVL6!P



,QWHUUXSWRU$

SHUFDGDSXQWGHOOXP



&

%DVHS7GH$

VL6dPVL6!P



&

%DVHGHSUHVDFRQQH[Ly9( 





 (QHGLILFLVRFRQMXQWVLPPRELOLDULVHQUqJLPGHSURSLHWDWKRULW]RQWDOHOFLUFXLW&SHUDODUHFjUUHJDGHO9(TXHGDUjVXEVWLWXwWSHOVHVTXHPHVGHFRQQH[Ly
FRUUHVSRQHQWVLQVWDOāODWVHQOHV]RQHVFRPXQHVVHJRQVHVWDEOHL[OD,7%%7 ,&7%7DS 
 2QHVSUHYHJLODLQVWDOODFLyG¶XQDSUHVDSHUDOUHFHSWRUGH79ODEDVHFRUUHVSRQHQWKDXUjGHVHUP~OWLSOHLHVFRQVLGHUDUjFRPXQDVRODEDVH
 (VFROāORFDUDQIRUDGHOYROXPGHOLPLWDWSHOVSOjQROVYHUWLFDOVVLWXDWVDPGHO¶DLJHUDLGHODSODFDGHFRFFLyRFXLQD
(,QVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHVHQ%7

2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROāOHJLG¶$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\D

IHEUHU
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7DQWSHUDO¶HOHFWULILFDFLyEjVLFDFRPSHUDO¶HOHYDGDHVFROāORFDUjFRPDPtQLPXQLQWHUUXSWRUGLIHUHQFLDOGHP$SHUFDGDFLUFXLWV
LQVWDOāODWV(QHOFDVGHTXHHOFLUFXLW&FRUUHVSRQHQWDO¶DOLPHQWDFLyDUHQWDGRUDUHQWDYDL[HOOHVLDFXPXODGRUHOqFWULFHVGHVGREOLHQXQD
OtQLDLQGHSHQGHQWSHUDFDGDDSDUHOOV¶DFFHSWDODLQVWDOāODFLyG¶XQ~QLFGLIHUHQFLDOHQFDUDTXHHOQRPEUHGHFLUFXLWVVLJXLPpVJUDQGH
$OFLUFXLW&HVFROāORFDUjXQLQWHUUXSWRUGLIHUHQFLDOH[FOXVLXSHUDHOOGHP$
(OVFLUFXLWV&L&HVSRGHQGHVGREODUVHQVHWHQLUTXHSDVVDUDHOHFWULILFDFLyHOHYDGDVHPSUHLTXDQQRHVVXSHULQHOVPj[LPVDGPLVVLEOHV
SHUD&LSHUD& 
(/(&75,),&$&,Ï%¬6,&$7,386
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&
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&

5HQWDYDL[HOOHV
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WHUPRHOqFWULF
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FXLQD
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,QWHUUXSWRU GH
&RQWURO GH
3RWqQFLD
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,QWHUUXSWRU
*HQHUDO
$XWRPjWLF

,QWHUUXSWRU
'LIHUHQFLDO
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,QWHUUXSWRU GH
&RQWURO GH
3RWqQFLD



✔
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,'

,QWHUUXSWRU
*HQHUDO
$XWRPjWLF

,QWHUUXSWRU
'LIHUHQFLDO

&

3UHVHV
JHQHUDOV
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FRQGLFLRQDW
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SRWqQFLD
Pj[LPD



&DOHIDFFLy$LUH
FRQGLFLRQDW
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SRWqQFLD
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:

,'
,QWHUUXSWRU
'LIHUHQFLDO
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3RWqQFLD
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,QWHUUXSWRU
'LIHUHQFLDO
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$VVHFDGRUD
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3UHVHV
JHQHUDOV
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3UHVHV
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5HQWDYDL[HOOHV
UHQWDGRUDL
WHUPRHOqFWULF
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3URWHFWRUFRQWUDVREUHWHQVLRQVTXDQHVIDFLQHFHVVjULDODSURWHFFLyFRQWUDVREUHWHQVLRQVSHUPDQHQWVLRWUDQVLWzULHVDTXHVWHVFROāORFDUjHQWUHO¶,*$L
O¶,'$OJXQHVFRPSDQ\LHVVXEPLQLVWUDGRUHV±HQWUHHOOHV)(&6$(1'(6$H[LJHL[HQHQTXDOVHYROFDVODSURWHFFLyFRQWUDVREUHWHQVLRQVSHUPDQHQWV
$L[tPDWHL[OHVLQVWDOāODFLRQVGHUHFjUUHJDGH9(Q¶KDXUDQGHGLVSRVDU ,7&%7 
  3HUDOFjOFXOGHODVHFFLy V GHOVFLUFXLWVV¶KDFRQVLGHUDWGRVFRQGXFWRUVL7HUUDDPEDwOODPHQWGH39&VRWDWXEVHJRQV,7&%7
  (OFRQGXFWRUGHSURWHFFLyVHUjGHPPVLQRIRUPDSDUWGHODFDQDOLW]DFLyG¶DOLPHQWDFLyLGLVSRVDGHSURWHFFLyPHFjQLFD ,7&%7 
  (OVIXVLEOHVGHOGHVGREODPHQWGHOFLUFXLW&HVSRGHQVXEVWLWXLUSHUPDJQHWRWqUPLFV
(IHEUHU

!8
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ANNEX:PREVISIÓD’ESPAISPERALPASDELESINSTALLACIONSELÈCTRIQUES

3DVVDUjSHU]RQHVGHGRPLQLS~EOLFRFUHDQWVHUYLWXGGHSDV
FRQVXOWDUDPEO¶HPSUHVDGHVHUYHLV 

(VFRPHVDVRWHUUDGD
QtQ[ROHQSDUHW PHVXUHVDSUR[LPDGHV[[FP 
ODSDUWLQIHULRUGHODSRUWDHVWDUjDXQPtQLPGHFP
GHOWHUUD
(VFRPHVDDqULD
HQPXQWDWJHVXSHUILFLDO
DOoDGDGHVGHOWHUUDHQWUHLP
8Q~QLFXVXDULRGRVXVXDULVDOLPHQWDWVGHVG¶XQPDWHL[
SXQW&$,;$'(3527(&&,Ï,0(685$
&DUDFWHUtVWLTXHV
1RV¶DGPHWHQPXQWDWJHVXSHUILFLDO
1tQ[ROHQSDUHW PHVXUHV|[[FP 
$OoDGDGHOHFWXUDGHOVHTXLSVHQWUHLP

&DVSDUWLFXODU

/Ë1,$*(1(5$/'¶$/,0(17$&,Ï /*$  %7 
3DV

7UDoDWSHU]RQHVG¶~VFRPXQLWDULHOPpVFXUWLUHFWH
SRVVLEOH

&ROāORFDFLy

&RQGXFWRUV
HQWXEVHQFDVWDWVVRWHUUDWVRHQPXQWDWJHVXSHUILFLDO
/*$LQVWDOāODGDDO¶LQWHULRUGHWXE
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu)
IDVH PP 

          

'WXE PP       

DO¶LQWHULRUGHFDQDOSURWHFWRUODWDSDGHODTXDOFDO
TXHV¶REULDPEXQHVWUL+DXUjGHSHUPHWUHO¶DPSOLDFLy
GHODVHFFLyGHOVFRQGXFWRUVHQXQ
DO¶LQWHULRUGHFRQGXFWHVWDQFDWVG¶REUDGHIjEULFD
+DXUjGHSHUPHWUHO¶DPSOLDFLyGHODVHFFLyGHOV
FRQGXFWRUVHQXQ


(03/$d$0(17'(/6&2037$'256 %7 
&ROāORFDFLy 'HIRUPDFRQFHQWUDGDHQDUPDULRORFDO
'HIRUPDLQGLYLGXDOoSHUDXQ~QLFXVXDULLQGHSHQGHQWR
GRV XVXDULV DOLPHQWDWV GHV G¶XQ PDWHL[ SXQW &DL[D GH
SURWHFFLyLPHVXUD 
8ELFDFLy
 )LQV D  SODQWHV FHQWUDOLW]DWV D SODQWD EDL[D HQWUHVRO R
SULPHUVRWHUUDQL> VLWXDWDOD3%SUHYLDFRUGDPEOD&LDL
VHJRQVFRQGLFLRQVHVSRGUjXELFDUDO¶HQWUHVRORUVRWHUUDQL@
0pVGHSODQWHVFRQFHQWUDFLySHUSODQWHVLQWHUPqGLHV
&DGDFRQFHQWUDFLyFRPSUHQGUjHOVFRPSWDGRUVGHRPpVSODQWHV 
(VSRGUDQGLVSRVDUFRQFHQWUDFLRQVSHUSODQWDTXDQHOQRPEUH
GHFRPSWDGRUVDFDGDXQDGHOHVFRQFHQWUDFLRQVVLJXL!
&DUDFWHUtVWLTXHVSDUWLFXODUV

/RFDO

tP




(
%
3RUWD[P

&DUDFWHUtVWLTXHVSDUWLFXODUV

t P

/DSDUHWVXSRUWGHOV
FRPSWDGRUVWLQGUjXQD
UHVLVWqQFLDtDODG¶XQDSDUHW
GHPDyIRUDGDWGHFP
'LVSRVDUjGHERQHUDTXDQ
ODFRWDGHOWHUUDVLJXLLJXDO
RLQIHULRUDODGHOVHVSDLV
OLPtWURIV

(

$7


UHFRPDQDEOH

%

tP

(QFDVWDWRDGRVVDWVREUHXQ
SDUDPHQWGHOD]RQD
FRPXQLWjULD
1RWLQGUjEDVWLGRUVLQWHUPHGLV
TXHGLILFXOWLQODVHYD
LQVWDOāODFLyROHFWXUD

&RPSRUWDPHQWDOIRFORFDOGHULVFHVSHFLDOEDL[
WDQFDPHQWV(,

SRUWD(,& LSDUHWV%VGLWHUUHV%
 )/V
$PpVGHOVFRPSWDGRUVHOORFDOSRGUjFRQWHQLU

(TXLSGHFRPXQLFDFLyLJHVWLyGHGDGHVDLQVWDOODUSHU&RPSDQ\LD

4XDGUH*HQHUDOGH&RPDQGDPHQWL3URWHFFLyGHOVVHUYHLVFRPXQV



)jFLOLOOLXUHDFFpV GHVGHSRUWDORUHFLQWHGHSRUWHULD 
ÒVH[FOXVLXLQFRPSDWLEOHDPEDOWUHVVHUYHLV
1RSRWVHUYLUGHSDVDDOWUHVORFDOV
+DGHGLVSRVDUGHYHQWLODFLyLLOāOXPLQDFLyVXILFLHQW
$O¶H[WHULRUHVFROāORFDUjXQH[WLQWRUG¶HILFjFLDPtQLPD%
$OoDGDGHFROāORFDFLyGHOVFRPSWDGRUV
KtPGHVGHOWHUUD SDUWLQIHULRU 
KdPDOoDGDGHOHFWXUDGHOFRPSWDGRUPpVDOW
3HUDXQQRPEUHGHFRPSWDGRUVdoDUPDUL
!oORFDO

$UPDUL SHUDdFRPSWDGRUV 
$OoDGDPtQLPDP





&DUDFWHUtVWLTXHV
JHQHUDOV

- &RPSRUWDPHQWGDYDQWGHOIRF
3DUDIODPHV(t

'(5,9$&,Ï,1',9,'8$/ ',  %7 
3DV
&ROāORFDFL
y

3HUOORFVG¶~VFRPXQLWDULRGHWHUPLQDQWVHUYLWXGVGHSDV
&RQGXFWRUVDwOODWVHQ
7XE HQFDVWDWHQWHUUDWRHQPXQWDWJHVXSHUILFLDO 'H[WtPP
3HUPHWUjO¶DPSOLDFLyGHODVHFFLyGHOVFRQGXFWRUVHQXQ
(VGLVSRVDUjG¶XQWXEGHUHVHUYDSHUDFDGD',LHQORFDOV
VHQVHSDUWLFLyXQWXESHUFDGDPGHVXSHUItFLH
&DQDOSURWHFWRU3HUPHWUjO¶DPSOLDFLyGHODVHFFLyGHOV
FRQGXFWRUVHQXQ
&RQGXFWHVWDQFDWVG¶REUD'LPHQVLRQVPtQLPHV
$03/$'$ P GHOFRQGXFWHG¶REUD
VHJRQVSURIXQGLWDWGHFROāORFDFLy 3 
'(5,9$&,216
3 PXQDILOD
3 PGXHVILOHV

d













&DUDFWHUtVWLTXHV
GHOVFRQGXFWHV
WDQFDWVG¶REUD
YHUWLFDOV

6HUDQG¶~VH[FOXVLX(,VHQVHFRUEHVQLFDQYLVGH
GLUHFFLyWDQFDWVFRQYHQLHQWPHQWLSUHFLQWDEOHV
$QLUDQHQFDVWDWVRDGRVVDWVDOIRUDWGHO¶HVFDODR]RQHV
G¶~VFRP~
&DGDWUHVSODQWHVFRPDPtQLPHVGLVSRVDUj
G¶HOHPHQWVWDOODIRFVLWDSHVGHUHJLVWUH
7DSHVGHUHJLVWUH
8ELFDFLySDUWVXSHULRUDtPGHOVRVWUH
&DUDFWHUtVWLTXHV(t
$PSOH!DPSOHGHODFDQDO
$OoDGDtP




 LVH¶QIDUHIHUqQFLDDO¶DSDUWDWGHO¶HVTXHPDHOqFWULF  3DUjPHWUHVIL[DWVSHUOHV1RUPHV7qFQLTXHV3DUWLFXODUVGH)(&6$(1'(6$$QQH[(VSDLV 

&$,;$3(5$/¶,17(5583725'(&21752/'(327Ê1&,$ %7 
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(QIDoDQDH[WHULRUGHOVHGLILFLVDPEOOLXUHLSHUPDQHQW
DFFpV6LODIDoDQDQROOLQGDDPEODYLDS~EOLFDHV
FROāORFDUjHQHOOtPLWHQWUHODSURSLHWDWS~EOLFDLSULYDGD

&DUDFWHUtVWLTXHV
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ANNEX:PREVISIÓD’ESPAISPERALPASDELESINSTALLACIONSELÈCTRIQUES
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,PPHGLDWDPHQW DEDQV GHOV DOWUHV GLVSRVLWLXV JHQHUDOV GH FRPDQGDPHQW L SURWHFFLy HQ FRPSDUWLPHQW LQGHSHQGHQW L
SUHFLQWDEOH$TXHVWDFDL[DHVSRGUjFROāORFDUHQHOPDWHL[4XDGUHGHO¶KDELWDWJH
(QKDELWDWJHDOFRVWDWGHODSRUWDG¶HQWUDGD$OoDGDHQWUHPLP
(QORFDOVFRPHUFLDOVHOPpVDSURSSRVVLEOHG¶XQDSRUWDG¶DFFpVG¶DTXHVWV$OoDGDGHFROāORFDFLytP
(QORFDOVG¶~VFRPXQLWDULRS~EOLFDFRQFXUUqQFLDoQRDFFHVVLEOHVDOS~EOLF

,167$//$&,Ï,17(5,25'(/¶+$%,7$7*(92/806'(3527(&&,Ï(1/2&$/6'(%$1<6,'87;(6 %7 
$OV ORFDOV TXH FRQWHQHQ EDQ\V R GXW[HV HV
FRQWHPSOHQ TXDWUH YROXPV DPE GLIHUHQW JUDX GH
SURWHFFLy
(OJUDXGHSURWHFFLyHVFODVVLILFDHQIXQFLyGHO¶DOoDGD
GHOYROXP
(OVFHOUDVRVLPDPSDUHVQRHVFRQVLGHUHQEDUUHUHVD
HIHFWHVGHVHSDUDFLyHQWUHYROXPV
92/80
&RPSUHQHOYROXPGHO¶LQWHULRUGHODEDQ\HUDRGXW[D
92/80 
/LPLWDWSHU  (OSODKRULW]RQWDOVXSHULRUDOYROXPLHO
SOD KRULW]RQWDOVLWXDW D P SHUVREUH
GHOWHUUDLHOSODYHUWLFDODOYROWDQWGHOD
EDQ\HUDRGXW[D
(O YROXP  WDPEp FRPSUqQ TXDOVHYRO HVSDL SHU VRWD
GHODEDQ\HUDRGXW[DTXHVLJXLDFFHVVLEOHVHQVHO¶~V
G¶XQHVWUL
92/80 

5

5

5

5

/LPLWDWSHU  (OSODYHUWLFDOH[WHULRUDOYROXPLHOSOD
YHUWLFDO SDUDOāOHO VLWXDW D XQD GLVWjQFLD
GHP
 (OWHUUDLHOSODKRULW]RQWDOVLWXDWDP
SHUGDPXQWGHOWHUUD
4XDQ O¶DOoDGD GHO VRVWUH H[FHGHL[L GH P SHU
GDPXQWGHOWHUUDO¶HVSDLFRPSUpVHQWUHHOYROXPLHO
VRVWUHRILQVDXQDDOoDGDGHPSHUVREUHGHOWHUUDHV
FRQVLGHUDUjYROXP
92/80 
/LPLWDWSHU  (OSODYHUWLFDOH[WHULRUDOYROXPLHOSOD
YHUWLFDO SDUDOāOHOVLWXDW DXQDGLVWjQFLDGH
PG¶DTXHVW
 (OWHUUDLHOSODKRULW]RQWDOVLWXDWDP
SHUVREUHGHOWHUUD
4XDQO¶DOoDGDGHOVRVWUHH[FHGHL[LGHPSHUVREUH
GHOWHUUDO¶HVSDLFRPSUpVHQWUHHOYROXPLHOVRVWUHR
ILQV D XQD DOoDGD GH P SHU VREUH GHO WHUUD HV
FRQVLGHUDUjYROXP
(O YROXP  WDPEp FRPSUqQ TXDOVHYRO HVSDL SHU VRWD
GHODEDQ\HUDRGXW[DTXHVLJXLDFFHVVLEOHPLWMDQoDQW
O¶~V G¶XQ HVWUL VHPSUH TXH HO WDQFDPHQW GHO YROXP
JDUDQWHL[LXQDSURWHFFLyFRPDPtQLP,3;
$TXHVWD FODVVLILFDFLy QR pV DSOLFDEOH D O¶HVSDL VLWXDW
SHUVRWDGHOHVEDQ\HUHVG¶KLGURPDVVDWJHLFDELQHV 

8%,&$&,Ï'(/60(&$1,60(6,$3$5(//6(1(/6',)(5(17692/806'(3527(&&,Ï(1(/6/2&$/6'(%$1<6,'87;(6 %7 
92/80

0HFDQLVPHV  
$OWUHVDSDUHOOVIL[RV  

1RSHUPHVD
$SDUHOOVDGHTXDWVDOHVFRQGLFLRQVG¶DTXHVWYROXPLTXHQRPpVSRGHQVHULQVWDOāODWVHQHOO

92/80

0HFDQLVPHV  

1R SHUPHVD H[FHSWH LQWHUUXSWRUV GH FLUFXLWV GH PROW EDL[D WHQVLy 0%76 DOLPHQWDWV D XQD WHQVLy QRPLQDO GH
9GHYDORUHILFDoHQDOWHUQDRGH9HQFRQWLQXDHVWDQWODIRQWG¶DOLPHQWDFLyLQVWDOāODGDIRUDGHOVYROXPVL


92/80

$OWUHVDSDUHOOVIL[RV 

$SDUHOOVDOLPHQWDWVD0%76 9FDR9FF 
(VFDOIDGRUVG¶DLJXDERPEHVGHGXW[DLHTXLSHOqFWULFSHUDEDQ\HUHVG¶KLGURPDVVDWJHTXHFRPSOHL[LQDPEODVHYDQRUPD
DSOLFDEOHVLODVHYDDOLPHQWDFLyHVWjSURWHJLGDDGGLFLRQDOPHQWDPEXQGLVSRVLWLXGHSURWHFFLyGHFRUUHQWGLIHUHQFLDOGHYDORU
dP$VHJRQVODQRUPD81(

0HFDQLVPHV  

1R SHUPHVD H[FHSWH LQWHUUXSWRUV R EDVHV GH FLUFXLWV 0%76 OD IRQW G¶DOLPHQWDFLy GHOV TXDOV HVWLJXL LQVWDOāODGD
IRUDGHOVYROXPVL
(V SHUPHW WDPEp OD LQVWDOāODFLy GH EORFV G¶DOLPHQWDFLy G¶DIDLWDGRUHV TXH FRPSOHL[HQ DPE 81((1  R
81((1
7RWVHOVSHUPHVRVSHUDOYROXP
/OXPLQjULHV YHQWLODGRUV FDOHIDFWRUV L XQLWDWV PzELOV SHU D EDQ\HUHV G¶KLGURPDVVDWJH TXH FRPSOHL[LQ DPE OD
VHYD QRUPD DSOLFDEOH VL OD VHYD DOLPHQWDFLy HVWj SURWHJLGD DGGLFLRQDOPHQW DPE XQ GLVSRVLWLX GH SURWHFFLy GH
FRUUHQWGLIHUHQFLDOGHYDORUQRVXSHULRUDOVP$VHJRQVQRUPD81(

$OWUHVDSDUHOOVIL[RV  

92/80

0HFDQLVPHV  

$OWUHVDSDUHOOVIL[RV  

(VSHUPHWHQOHVEDVHVQRPpVVLHVWDQSURWHJLGHVREpSHUXQWUDQVIRUPDGRUG¶DwOODPHQWRSHU0%76RSHUXQ
LQWHUUXSWRU DXWRPjWLF GH O¶DOLPHQWDFLy DPE XQ GLVSRVLWLX GH SURWHFFLy SHU FRUUHQW GLIHUHQFLDO GH YDORU QR
VXSHULRUDP$WRWVHOOVVHJRQVHOVUHTXLVLWVGHODQRUPD81(
(V SHUPHWHQ HOV DSDUHOOV QRPpV VL HVWDQ SURWHJLWV SHU XQ WUDQVIRUPDGRU G¶DwOODPHQW R SHU 0%76 R SHU XQ
GLVSRVLWLXGHSURWHFFLyGHFRUUHQWGLIHUHQFLDOGHYDORUQRVXSHULRUDOVP$WRWVHOOVVHJRQVHOVUHTXLVLWV
GHODQRUPD81(

  (OVFRUGRQVDwOODQWVG¶LQWHUUXSWRUVGHWLUDGRUHVWDQSHUPHVRVHQHOVYROXPVLVHPSUHTXHFRPSOHL[LQHOVUHTXLVLWVGHODQRUPD81((1
  /DLQVWDOāODFLyGHFDOHIDFFLySHUWHUUDSRGHQLQVWDOāODUVHVRWDTXDOVHYROYROXPVHPSUHTXHHVWLJXLFREHUWDSHUXQDPDOODSRVDGDDWHUUDRSHUXQDFREHUWD
PHWjOāOLFDFRQQHFWDGDDXQDFRQQH[LyHTXLSRWHQFLDOORFDOVXSOHPHQWjULDVHJRQVDSDUWDWGHOD,7&%7
$QQH[(VSDLV
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Vehicleelèctric,Doc.VEGeneral

Vehicleelèctric,Doc.VEGeneral

2
Enedificisoestacionamentsdenovaconstrucciós’had’inclourelainstallacióelèctricaespecíficaperalarecàrregadelsvehicles
elèctrics(VE),executadasegonselsrequerimentsdel’ITCBT52(1) 
Enaparcamentscollectiusenedificisderègimdepropietathoritzontal,s’had’executarunaconduccióprincipalperzones
comunitàries(mitjançanttubs,canals,safates,etc.),demaneraqueespossibilitilarealitzaciódederivacionsfinsalesestacionsde
recàrregaubicadesalesplacesd’aparcamenttalcomesdescriual’apartat3.2delaITCBT52.

Dotaciómínimadel’estructu raperalarecàrregadelvehicleelèctric (ITCBT52apartat3.2)
Esdisposarà,comamínim,d’unapreinstallacióelèctricaperalarecàrregadelVE,demaneraqueesfacilitilautilitzacióposterior
dequalsevoldelspossiblesesquemesd’installació,queesdescriuranacontinuació.
Peraixòs’handepreveureelselementssegüents:
 S’had’installarcomamínimunmòduldereservaperubicaruncomptadorprincipal,is’hade
reservarespaiperalsdispositiusdeprotecciócontrasobreintensitatsassociatsalcomptador,ja
siguiambfusiblesoambinterruptorautomàtic.
 S’hadedimensionard’acordambl’esquemaelèctricescollitperalarecàrregadelvehicleelèctrici
segonselqueestableixlaITCBT16.(2)
 Sistemesdeconducció
decables:

 Installaciódesistemesdeconducciódecablesdesdelacentralitzaciódecomptadorsiperlesvies
principalsdel’aparcamentoestacionamentpertaldepoderalimentarposteriormentlesestacions
derecàrregaques’ubiquinenlesplacesindividualsdel’aparcament,mitjançantderivacionsdel
sistemadeconducciódecablesdelongitudinferiora20m.
 Aquestssistemess’handedimensionardemaneraquepermetinl’alimentaciód’almenysel15%de
lesplacesmitjançantqualsevoldelsesquemespossiblesd’installació.

P o s s ib l e s  e sq u e me s  d e  la  in st a l  l a c ió : (3)
LesinstallacionselèctriquesperalarecàrregadeVEubicadesenelsaparcaments(4),podranseguirqualsevoldelsesquemesquees
descriuenacontinuació.Enunmateixedificiespodranutilitzaresquemesdiferentssemprequeescompleixintotselsrequisitsque
s’estableixenperalsmateixos)
1

Installaciócollectiva
comptadorprincipalperalVEal’origendelainstallaciói
comptadorssecundarisalesinstallacionsderecàrrega
Característiques
VE

 Centralitzaciódecomptadors:previsiód’espaiperaunúnic
comptadorperalarecàrregadelVE(contractaciód’un
subministrament).

LGA

 Graud’electrificaciódelshabitatges:bàsicoelevat,segons
previsiód’aparellsdomèsticsicircuits.(ITCBT25(5)).

SPL

 Previsiódecàrreguesdel’edifici:coeficientdesimultaneïtatde
lescàrreguesdelVEamblarestadelainstallació:
1noesdisposad’unsistemadeprotecciódelaLGA
0,3(preferentmentperaedificisexistents)
siesdisposaalalíniagenerald’alimentació(LGA)d’un
sistemadeprotecciócontrasobrecàrregues(SPL).
(DisminuciómomentàniadelapotènciadestinadaaVE)
 Altresconsideracions
Equipsdemesuraindividuals(comptadorssecundaris)obligatoris
jaqueexisteixunatransacciócomerciald’energia(calquehihagi
un“Gestorderecàrrega”novafigurareguladaquegestioniel
consumdelsVEienrepercuteixielscostos).
PermetlaimplantaciódetarifesespecífiquesperaVE.
Limital’eleccióindividuald’ofertaicompanyiacomercialitzadora.
mésinformació:veurealwebOCT (Doc.VE 1)
notes
1
2
3
4
5

ITCBT52“Instal lacionsambfinalitatsespecials.Infraestructuraperalarecàrregadelvehicleelèctric”.
ITCBT16“Instal lacionsd’enllaç.Comptadors:ubicacióisistemesd’instal lació”
Eltextencolorgrisdelsesquemessónalgunsdelsaspectesidentificatiusdelsmateixosquepodenajudaralasevaelecció.
Referènciaa“aparcaments”:engeneral,eltextdelREBTespecifica“aparcamentsoestacionaments”peròs’hasimplificatperferméslleugereltext.
ITCBT25“Instal lacionsinteriorsenhabitatges.Nombredecircuitsicaracterístiques”

LGA: líniagenerald’alimentació

Installacióindividual
comptadorúniccomúperal’habitatgeil’estacióderecàrregadelVE

SPL: sistemadeprotecciódelalínia

'RF9(*HQHUDO,QVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHVHQ%7



comptadorprincipal



comptadorsecundari

2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROāOHJLG¶$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\D

IHEUHU
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&2$&&2//(*,'¶$548,7(&7(6'(&$7$/81<$$TXHVWGRFXPHQWpVSHUD~VH[FOXVLXGHOVDUTXLWHFWHVFROOHJLDWVDXWRULW]DWVSHO&2$&4XDOVHYROUHSURGXFFLyWUDQVIRUPDFLyGLIXVLyFRPXQLFDFLyRXWLOLW]DFLyQR
DXWRULW]DGDH[SUHVVDPHQWVHUjREMHFWHGHOHVDFFLRQVOHJDOVHVFDLHQWVG¶DFRUGDPEODOHJLVODFLyVREUHSURSLHWDWLQWHOOHFWXDO
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 Centralitzacióde
comptadors:
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Característiques
 Centralitzaciódecomptadors:elcomptadoréscomúpera
l’habitatgeiperalVE.Tambécalinstallar,comamínim,un
mòduldereservaperpossibilitaraltrestipusd’esquemesdeVE
(InstruccióITCBT52).
 Graud’electrificaciódelshabitatges:elevat,segonsprevisió
d’aparellsdomèsticsicircuits.(ITCBT25(5)).

habitatge
+VE

LGA

 Previsiódecàrreguesdel’edifici:simultaneïtatdelescàrregues
delVEamblarestadelainstallació:1
(*)

 Altresconsideracions
Contractacióúnicaperal’habitatgeielVE.
Fomental’úsdetarifesdediscriminacióhorària.
Podenhaverhiimportantscostosd’implantaciódelainstallació
segonsladistànciafinsal’aparcament.
Vinculaciódelaplaçad’aparcamental’habitatge.

(*)

mésinformació:veurealwebOCT (Doc.VE 2)

3

Installacióindividual
comptador/sespecífic/speracadaestacióderecàrregadelVE

habitatge

Característiques
 Centralitzaciódecomptadors:previsiód’espaiperacadascun
delscomptadorsdeVE.Tambécalinstallar,comamínim,un
mòduldereservaperpossibilitaraltrestipusd’esquemesdeVE
(InstruccióITCBT52).

LGA

VE

 Graud’electrificaciódelshabitatges:bàsicoelevat,segons
previsiód’aparellsdomèsticsicircuits.(ITCBT25(5)).
 Previsiódecàrreguesdel’edifici:simultaneïtatdelescàrregues
delVEamblarestadelainstallació:1
 Altresconsideracions
Nolimital’eleccióindividuald’ofertaicompanyia
comercialitzadora.
Altesindividualitzades.Incrementdedespesesfixes.
mésinformació:veurealwebOCT (Doc.VE 3)

4

Installacióindividualocollectiva
a)ambcircuitaddicional(delainstallaciódel’habitatge)perala
recàrregadelVE.
b)ambcircuit/speralarecàrregadelVEqueformenpartdela
installaciódelsserveisgeneralsdel’aparcament.
Característiques

aparcament

 Centralitzaciódecomptadors:noprecisadecontractaciód’un
nousubministramentniespaiperauncomptadorespecíficpera
larecàrregadelVE.Totiaixòcalinstallar,comamínim,un
mòduldereservaperpossibilitaraltrestipusd’esquemesdeVE
(InstruccióITCBT52).

LGA
(*)

 Graud’electrificaciódelshabitatges:(ITCBT25(5)).
a) elevat
b) bàsicoelevat,segonsprevisiód’aparellsdomèsticsicircuits.
 Previsiódecàrreguesdel’edifici:simultaneïtatdelescàrregues
delVEamblarestadecircuitsdelainstallació:1
 Altresconsideracions
Fomental’úsdetarifesdediscriminacióhorària.
mésinformació:veurealwebOCT (Doc.VE 4)
notes
5
ITCBT25“Instal lacionsinteriorsenhabitatges.Nombredecircuitsicaracterístiques”
LGA: líniagenerald’alimentació

SPL: sistemadeprotecciódelalínia

'RF9(*HQHUDO,QVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHVHQ%7

comptadorprincipal

comptadorsecundari

(*): comptadoropcional
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

RITE

RITE
P. EDIFICACIÓ

Projecte

General

En l’àmbit del CTE:

Residencial
habitatge

✔

Residencial
públic

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

Rehabilitació (2)

Altres intervencions en edifici o local existent

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
✔

Nova instal·lació

Reforma de la
instal·lació

- Canvi del tipus d’energia

✔

- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

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

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

Calefacció (6)

✔

Refrigeració(7)

✔

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

Ventilació (8)

✔

Tipus d’instal·lació
Individual

✔

Nombre
d’individuals

Calor

1

Fred

1

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Calor

4,40

kW

Fred

4,17

kW

Centralitzada

Calor

kW

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
Calor (11)

4,40 kW Fred (11)

4,17 kW Solar (12)

P equip recolzament

kW

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

kW

Energia solar

✔

Fonts d’energia previstes
Electricitat

Combustible gasós

Combustible líquid

Altres

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
Objecte
ACS

Calefacció

Climatització

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

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

kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

kW

Captació
Individual

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

2

m

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

kW

Acumulació
Individual

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

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

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 d 70 kW
c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat
d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)

MEMÒRIA
TÈCNICA

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

PROJECTE

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

(15)

En l’àmbit del RITE:

v.2

Tipus d’intervenció en l’edifici o local
✔

Pública
concurrència

Docent

juny 2008

Ús previst (1)
Comercial

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

CTE HE 2

✔

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”.

Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.
l’edifici, o bé
- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

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

Nova construcció
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Ref. del projecte: C. Almatà, 31

Administratiu

RITE

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

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

RITE

✔

CTE
HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006
Ecoeficiència

✔

Prevenció i control
de la legionel·losi

Benestar
i H ig i e n e

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

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

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

RITE IT 1.1.4.2

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

S e gu ret at

Ref. projecte:

✔

Qualitat tèrmica
de l’ambient

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

E f ic i è n c i a
e ne rg èt ica

RITE IT 1.1

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

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

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

✔

✔
CTE DB HS 3
RITE IT 1.1.4.2

✔
✔

RITE IT 1.1.4.3
Prevenció i control
de la legionel·losi

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR

✔
✔

RITE IT 1.2

✔

Rendiment
energètic

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

RITE IT 1.2.4.1

Distribució
de calor i fred

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

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

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

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

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

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

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

RITE IT 1.1.4.5

✔

Utilització
d’energies
renovables

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

RITE IT 1.1.4.6

✔

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:

✔

✔

✔

CTE DB HE 4

- Si la demanda d’ACS és t 50 l/dia a 60ºC

D. 21/2006

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

Ecoeficiència

“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.”

C. Almatà, 31

✔

RITE IT 1.3

✔

RITE

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

RITE

NOTES
(1)

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

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

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats
(2)

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

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

(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 t 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 = 6 P generadors
* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació,
serà la més gran de les dues.
*

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

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

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:

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

Calderes mixtes de calefacció i ACS:

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

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:

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

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

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

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

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

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

C. Almatà, 31
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ANNEX G – Documentació comercial

Reforma i adaptació d’un edifici plurifamiliar en edifici d’habitatges amb serveis per a gent gran / Marta Solé Viola

G.1 Aïllaments

Confort acústico reforzado

guata

gu a t a

Características técnicas
$PNQPTJDJØO

Biofib’ guata es un aislante a base de
fibras naturales de cáñamo y guata
(celulosa reciclada) especialmente
adaptado al aislamiento termo-acústico
de los edificios de viviendas y terciarios.
Está acondicionado en forma de paneles
semirrígidos de 45, 60, 100 y 140 mm.
Biofib’ guata se utiliza principalmente
para el aislamiento térmico y acústico de
las paredes, los tejados y los suelos, tanto
nuevos como en renovación.

25% de fibras de cáñamo, 60% de guata de celulosa, aglutinante PE
3

Densidad

d (kg/m )

Capacidad térmica

Cp (J/kg.K)

Conductividad térmica másica

λ (W/m.K)

EN 12667

e (mm)

EN 823

45

60

100

120

140

1,12

1,50

2,50

3,00

3,50

0,24

0,28

Espesor

2

EN 1602

1800

Resistencia térmica

R (m .K/W)

EN 12667

Coeficiente de resistencia a la
EJGVTJØOEFMWBQPSEFBHVB

μ
(mg/m2.h.Pa)

EN 12086

Sd (m)

EN 12086

"UFOVBDJØOBDÞTUJDBBÏSFB

Rw (dB)
(C, Ctr)

EN 140-3

3FBDDJØOBMGVFHP

Euroclase

EN 13501-1

Permeabilidad al vapor de agua

5FNQFSBUVSBNÈYJNBEFVUJMJ[BDJØO

Puntos fuertes

45

0,040

≤2
0,09

0,12

0,20

> 61 (- 2 ; -7) Pared estructura de madera / Biofib’ guata 140 mn / Fermacell (separado)
> 47 (- 4 ; - 11) Tabique 72/48 Fermacell / Biofib’ guata 45 mn / Fermacell
> 69 (- 2 ; - 7) Tabique (doble capa) Fermacell / Biofib’ guata 45+60+45 mn / Fermacell
F

T (°C)

120 °C

Dominios de aplicac

Prestaciones
acústicas válidas

Aislante ecológico, sano y no irritante

les:
tDesvanes habitab BKPDBCSJPT
ZC
USF
FO
ØO
BDJ
MPD
DP

-BBTPDJBDJØOEFMBHVBUBEFDFMVMPTBEF
alta densidad con las fibras de cáñamo
proporciona a Biofib’ guata unas
excelentes prestaciones de aislamiento
BDÞTUJDP QBSBVONFKPSDPOGPSUBDÞTUJDP

$POGPSUBDÞTUJDPSFGPS[BEP
Efecto red de fibras de cáñamo
= resistencia a la rotura
'BDJMJEBEEFDPSUF

Los niveles de atenuación
acústica medidos y certificados
(ensayos FCBA) sobre paredes
tipos son claramente superiores
BMBTFYJHFODJBTSFHMBNFOUBSJBT

Las cualidades naturales de la mezcla
cáñamo / guata de celulosa
t'JCSBTNVZSFTJTUFOUFTEFDÈ×BNPRVFBTFHVSBOøFYJCJMJEBEZVOCVFO
comportamiento mecánico de los paneles
t$PNQMFNFOUBSJFEBEEFBNCBTFTUSVDUVSBTEFöCSBTQBSBVOBTNFKPSFT
QSFTUBDJPOFTBDÞTUJDBT
tGuata de celulosa: materia prima reciclada, originada por la recuperación de los periódicos no vendidos o reciclados
t%PNJOJPEFMBDBMJEBEEFMBNBUFSJBQSJNB
t1PDBFOFSHÓBDPOTVNJEBQBSBTVQSPEVDDJØO
t3FDJDMBCMF

Informes
de ensayos

1

6

4,5

8

36

120

5

3,75

8

30

140

4

3

8

24

1,50
2,50

120

3,00

140

3,50

Barrera de vapor

Montante 48/35

Montante 48/35

Fermacell

Fermacell

Fermacell

Fermacell

61 dB (- 2 ; - 7)

47 dB (- 4 ; - 11)

69 dB (- 2 ; - 7)

Requisitos: 30 a 45 dB

38 a 41 dB

51 a 59 dB

20
Sonidos graves

Sonidos medios

Sonidos agudos

f en Hz

0

5000

100

60
100

Biofib’ guata 45 mm

4000

60

Biofib’ guata 140 mm

40

3150

8

Biofib’ guata 60 mm

2500

7,5

Montante 140 mm

2000

10

1,12

Biofib’ guata 45 mm

1600

60

45

Montante 48/35

Biofib’ guata 45 mm

1250

78

Montante 48/35

CTBH 19 mm

800

8

Lámina impermeabilizante

1000

9,75

2

630

13

R=

Aislante de fuerte
densidad
(45 kg/m3) para un
buen confort de
verano y prestaciones
acústicas reforzadas

60

Fermacell

500

45

Espesor
(mm)

3 Tabique doble

400

Superficie /
paleta (m2)

Fermacell

315

Nº paquetes / paleta

2 Tabique simple

Cerramiento

250

Resistencia térmica

1 Pared estructura de madera

200

Superficie /
paquete
(m2)

3

160

Nº placas /
paquete

100

80

R (m2.K/W)

Espesor
(mm)

tTechos y suelos
BT
DPMPDBDJØOFOUSFWJH

Rw
(dB)

125

Paneles: dimensiones: 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

por el interior
tDoblaje de paredes
o por el exterior
vos y separadores
tTabiques distributi

100

Espesores / acondicionamientos

ión

n)
(Nuevo y Renovació

Productos asociados
s

Biofib’ control
Regulador de vapor
*NQFSNFBCJMJEBEBMBJSF
(RT 2012)
= un "+" para
MBBDÞTUJDB

Sierra Bahco
+ afilador

Rollos adhesivos Biofib’
- recubrimiento de los anchos
- impermeabilidad al aire
- doble cara
13

www.bioﬁb-isolation.com

Bioﬁb’ isolation - Le Fief Chapitre - 85 400 Sainte Gemme la Plaine - Tel. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37 - biomateriaux@cavac.fr

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS
AGLOCORK NATURAL
Aglocork Natural esta constituido por granulado de corcho natural conglomerado mediante colas en base al agua biodegradables. Se utiliza en aplicaciones para aislamientos acústicos. Es muy efectivo tanto para ruidos aéreos como de impacto y absorción
acústica. También presenta buenas prestaciones como aislante térmico y antivibratorio.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
Materiales:
Aglutinantes:
Densidad:

Granulado de corcho
Biocol bo 415
+/- 180 kg/m3

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Coef. de conduc. termica:
0,043 / 0,048 w/m.ºC
Contenido en agua:
0,4-0,5 kg/m3
Absorcion acustica:
α: 0,65 - 0,8
Resist. a la rotura por flexion:
95 N
Tension de rotura por flexion:
200 kpa
Estabilidad dimensional en aplicación:
+/- 1%
Reaccion al fuego:
Euroclase E

ASESORAMIENTO
Y

ASISTENCIA

DESCRIPCIÓN

GROSOR

FORMATO

MTS X EMBALAJE

CÓDIGO

Placa Aglocork Natural 10 mm

10 mm

Placas de 1000x 500 mm

7.5 m2

0208003

Placa Aglocork Natural 20 mm

20 mm

Placas de 1000x 500 mm

4 m2

0208004

Placa Aglocork Natural 30 mm

30 mm

Placas de 1000x 500 mm

2.5 m2

0208005

Placa Aglocork Natural 40 mm

40 mm

Placas de 1000x 500 mm

2 m2

0208006

Placa Aglocork Natural 50 mm

50 mm

Placas de 1000x 500 mm

1.5 m2

0208008

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com
WWW.BARNACORK.COM
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AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA
Aislante térmico formado por dos capas de aluminio, burbujas de polietileno y aire termoselladas a una espuma de polietileno expandido de 4 mm.

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA
FICHA TÉCNICA

tecnotermic A3

TQ tecnotermic A3
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Mejora el aislamiento térmico y el confort acústico de los recintos donde se instala el producto.
  
  
     
   
 
    

C

La combinación de capas proporciona una sinergia de efectos: las dos capas de aluminio reflejan
la radiación térmica infrarroja mientras que la capa de aire forzada por la espuma de polietileno
mejora el aislamiento térmico a los fenómenos de conducción y convección.
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          ;       
reflectante.
I P        TQ TECNOTERMIC A3 si se retira

              
capas que componen una cubierta ó un suelo radiante con
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PRECAUCIONES DE USO
Utilizar gafas de protección para proteger los ojos de posibles deslumbra        (;    (             ;  
    <     
con plomo o cobre.

TQ TECNOTERMIC A3, A6, A10
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Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los
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Fabricado con la garantía de:

Tel. 902 333 351

T.Q. TECNOL, S.A.

Fax 902 333 352

www.tecnol.es
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G.2 Taules Uponor

1.2. Tabla de pérdida de carga en tuberías Uponor Aqua Pipe (PEX-a)
25
2,3
20,4

20
1,9
16,2

16
1,8
12,4

De (mm)
Esp (mm)
Di (mm)

Q (l/s)

R (mbar/m)

Vel (m/s)

0,01

0,003

0,019

R (mbar/m)

Vel (m/s)

R (mbar/m)

Vel (m/s)

0,02

0,010

0,037

0,03

0,021

0,056

0,04

0,036

0,074

0,05

0,053

0,093

0,06

0,074

0,111

0,07

0,097

0,130

0,08

0,123

0,148

0,09

0,152

0,167

0,10

0,184

0,15

0,381

0,20

0,639

0,185

0,061

0,120

0,021

0,076

0,278

0,126

0,180

0,044

0,115

0,371

0,212

0,240

0,074

0,153

Q (l/s)

R (mbar/m)

Vel (m/s)

R (mbar/m)

Vel (m/s)

R (mbar/m)

Vel (m/s)

0,01

0,125

0,083

0,032

0,049

0,011

0,031

0,02

0,434

0,166

0,113

0,097

0,038

0,061

0,03

0,900

0,248

0,236

0,146

0,078

0,092

0,25

0,954

0,464

0,317

0,300

0,110

0,191

0,04

1,511

0,331

0,396

0,194

0,130

0,122

0,30

1,324

0,556

0,440

0,359

0,153

0,229

0,05

2,258

0,414

0,593

0,243

0,194

0,153

0,35

1,747

0,649

0,580

0,419

0,201

0,268

0,06

3,136

0,497

0,824

0,291

0,266

0,184

0,40

2,220

0,742

0,737

0,479

0,256

0,306

0,07

4,138

0,580

1,086

0,340

0,352

0,214

0,45

2,743

0,835

0,911

0,539

0,316

0,344

0,08

5,263

0,662

1,384

0,388

0,447

0,245

0,50

3,314

0,927

1,102

0,599

0,382

0,382

0,09

6,506

0,745

1,712

0,437

0,515

0,275

0,55

3,933

1,020

1,308

0,659

0,453

0,421

0,10

7,865

0,828

2,070

0,485

0,664

0,306

0,60

4,598

1,113

1,529

0,719

0,530

0,459

0,15

16,319

1,242

4,303

0,728

1,366

0,459

0,65

5,309

1,206

1,766

0,779

0,611

0,497

0,20

27,392

1,656

7,230

0,970

0,535

2,278

0,612

0,25

40,934

2,070

10,815

1,213

3,387

0,765

0,30

56,837

2,484

15,027

1,455

4,684

0,35

75,016

2,898

19,845

1,698

0,40

95,401

3,312

25,252

0,45

117,934

3,726

0,50

142,565

0,55

0,70

6,065

1,298

2,017

0,839

0,698

0,75

6,865

1,391

2,284

0,899

0,790

0,574

0,80

7,709

1,484

2,565

0,958

0,888

0,612

0,918

0,85

8,596

1,577

2,860

1,018

0,990

0,650

6,162

1,071

0,90

9,525

1,669

3,170

1,078

1,097

0,688

1,941

7,813

1,224

0,95

10,497

1,762

3,494

1,138

1,208

0,727

31,231

2,183

9,633

1,377

1,00

11,510

1,855

3,831

1,198

1,325

0,765

4,140

37,769

2,426

11,618

1,530

1,05

12,564

1,948

4,183

1,258

1,446

0,803

169,251

4,554

44,856

2,678

13,764

1,683

1,10

13,659

2,040

4,548

1,318

1,572

0,841

0,60

197,952

4,968

52,480

2,911

16,067

1,836

1,15

14,794

2,133

4,926

1,378

1,703

0,880

0,65

228,633

5,382

6,634

3,154

18,525

1,989

1,20

15,969

2,226

5,318

1,438

1,838

0,918

0,70

261,264

5,796

69,308

3,396

21,134

2,142

1,25

17,184

2,319

5,723

1,498

1,978

0,958

0,75

295,815

6,244

78,495

3,639

0,994

23,893

2,295

0,80

332,261

6,625

88,189

3,881

26,798

2,448

0,85

370,577

7,039

98,362

4,124

29,848

0,90

410,740

7,453

109,069

4,366

0,95

452,729

7,867

120,245

1,00

1,30

18,438

2,411

6,141

1,557

2,122

1,40

21,063

2,597

7,017

1,677

2,424

1,071

1,50

23,842

2,782

7,944

1,797

2,743

1,147

2,601

1,60

26,772

2,968

8,921

1,917

3,080

1,224

33,042

2,754

1,70

29,852

3,153

9,949

2,037

3,434

1,300

4,609

36,376

2,907

1,80

33,079

3,339

11,026

2,156

3,806

1,377

131,904

4,852

39,850

3,059

1,90

36,453

3,524

12,151

2,276

4,193

1,453

1,05

144,042

5,094

43,462

3,212

2,00

39,970

2,710

13,326

2,396

4,598

1,530

1,10

156,653

5,337

47,210

3,365

2,10

43,631

3,895

14,548

2,516

5,019

1,606

1,15

169,735

5,579

51,093

3,518

2,20

47,433

4,081

15,817

2,636

5,456

1,683

1,20

183,281

5,822

55,110

3,671

2,30

51,375

4,266

17,133

2,756

5,909

1,759

1,25

197,290

6,064

59,259

3,824

2,40

55,457

4,452

18,496

2,875

6,378

1,836

1,30

211,757

6,307

1,912

63,539

3,977

1,40

242,050

6,792

72,849

4,283

1,50

274,135

7,277

81,950

1,60

307,989

7,762

1,70

343,588

1,80

2,50

59,675

4,637

19,905

2,995

6,863

2,60

64,031

4,823

21,359

3,115

7,364

1,989

2,64

65,811

4,897

21,954

3,163

7,568

2,019

4,589

2,70

68,522

5,082

22,859

3,235

7,880

2,065

91,916

4,895

2,80

73,147

5,194

24,404

3,355

8,412

2,142

8,248

102,379

5,201

2,90

77,905

5,379

25,994

3,474

8,959

2,218

380,912

8,733

113,332

5,507

3,00

82,796

5,565

27,628

3,594

9,521

2,295

1,90

419,942

9,218

124,768

5,813

3,10

87,819

5,750

29,306

3,714

10,096

2,371

2,00

460,661

9,703

136,684

6,119

3,20

92,972

5,936

31,025

3,834

10,690

2,448

2,10

149,072

6,425

3,30

98,255

6,121

32,793

3,954

11,297

2,524

2,20

161,927

6,731

3,40

103,667

6,306

34,602

4,073

11,919

2,601

2,30

175,246

7,037

3,50

109,207

6,492

36,454

4,193

12,556

2,677

2,40

6,677

38,348

4,313

2,754

7,343

114,875

13,207

189,023

3,60
3,70

120,670

6,863

40,285

4,433

13,873

2,930

2,50

203,255

7,649

3,80

126,590

7,048

42,264

4,553

14,553

2,907

2,60

217,936

7,955

3,90

132,636

7,234

44,285

4,672

15,248

2,983

2,64

223,934

8,077

4,00

138,807

7,419

46,347

4,792

15,957

3,059

2,70

233,064

8,261

4,10

145,101

7,605

48,452

4,912

16,680

3,136

2,80

248,634

8,567

4,20

151,519

7,790

50,598

5,032

17,418

3,212

2,90

264,642

8,873

4,30

158,060

7,976

52,785

5,152

18,169

2,289

3,00

281,087

9,178

4,40

164,723

8,161

55,012

5,271

18,935

3,365

3,10

297,963

9,484

4,50

57,281

5,391

19,714

3,442

3,20

315,269

9,790

4,60

59,591

5,511

20,508

3,518
3,595

De: Diámetro exterior (mm)
Esp: Espesor (mm)
Di: Diámetro interior (mm)
Q: Caudal (l/s)
Vel: Velocidad del agua (m/s)
R: Pérdida de carga (mbar/m)

ANEXOS

50
4,6
40,8

40
3,7
32,6

32
2,9
26,2

De (mm)
Esp (mm)
Di (mm)

97

98

4,70

61,940

5,631

21,315

4,80

64,330

5,751

22,136

3,671

4,90

66,760

5,870

22,971

3,748

5,00

69,230

5,990

23,819

3,824

5,10

71,740

6,110

24,681

3,901

5,20

74,290

6,230

25,557

3,977

5,30

76,878

6,350

26,446

4,054

5,40

27,348

4,130

5,50

28,264

4,207

5,60

29,193

4,283

5,70

30,135

4,360

5,80

31,091

4,436

5,90

32,060

4,513
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para la reutilización de
500 L/día
1.- MEMORIA TÉCNICA

RECUBRIMIENTOS

Zona Industrial Abadal

Y MOLDEADOS, S.A
CIF: A08700023

Molí de Reguant, 2

T. +34 902 49 06 49

dep.com@remosa.net

+34 93 869 62 65
F. +34 93 869 69 86

08260 Súria Barcelona España
www.remosa.net
www.regeneraciondeaguas.com
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2. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN

1.1. Consideraciones
AGUAS
GRISES

Se realiza el diseño a partir de datos estadísticos generalmente aceptados. A partir de

BIORREACTOR
DE MEMBRANAS

CLORACIÓN Y
ACUMULACIÓN

AGUAS
TRATADAS

estos datos, se garantiza el buen funcionamiento siempre que se respeten las condiciones de
diseño.
El equipo está diseñado para tratar las aguas grises provenientes de duchas,

Esquema del tratamiento

bañeras y lavamanos. Es por ello, que deben recogerse en tuberías independientes las
aguas grises del resto de aguas residuales. Del mismo modo, las aguas tratadas, para su uso

2.1. Biorreactor de Membranas

en cisternas de los sanitarios y para riego de zonas ajardinadas, deben canalizarse
independientemente de la red de aguas para el consumo humano.
Es importante recordar que para evitar el deterioro de las membranas no se deben
verter junto con las aguas grises colorantes textiles o tintes para el cabello. Por este motivo
es preferible que el desguace de una de las duchas o lavamanos se canalice con el resto de
las aguas negras y que se utilicen estos para verter dichos productos. Además, para asegurar
el buen funcionamiento del tratamiento es preferible minimizar el vertido de grasas,
disolventes, siliconas y desinfectantes clorados.

Reactor
En el reactor biológico se dan lugar las diferentes reacciones que son necesarias para
la descomposición bioquímica de la materia orgánica. Para ello se aporta oxígeno que
proporciona condiciones aerobias en el reactor y permite mantener en suspensión los
microorganismos.

Membranas
1.2. Principio de funcionamiento
La estación recicladora de aguas es un conjunto de sistemas de elevado rendimiento
para el tratamiento de aguas grises obteniéndose agua con calidad de reutilización
mediante tecnología de membranas. El sistema cumple con la calidad indicada para las
aplicaciones de uso residencial que se establece en el Real Decreto 1620/2007 por el que se

Mediante la tecnología de membranas se produce la separación sólido – líquido por
ultra filtración.
Mediante un sistema de succión (bomba), se ejerce una presión de vacío en las
membranas creándose un flujo fuera – dentro de modo que el agua penetra a través de las
membranas, quedando los sólidos y las bacterias retenidos en la pared exterior.

establece el régimen jurídico de reutilización de las aguas depuradas.

Los difusores ubicados debajo los módulos de membranas aseguran la presencia de
oxigeno en el compartimento y crean un flujo de aire ascendente en forma de burbujas que
permiten limpiar la superficie de la pared exterior de las membranas.

REMOSA. Reciclado de aguas grises
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3. DATOS DE DISEÑO
2.2. Cloración y Acumulación
BASE DE CÁLCULO
El permeado (agua tratada) es clorado mediante la dosificación de hipoclorito sódico y

Caudal total a tratar (l/día)

500

posteriormente se almacena en el compartimento de acumulación. La adición de hipoclorito

Caudal de tratamiento por

sódico permite conservar, a lo largo del tiempo, las propiedades sanitarias del efluente

persona (uso sólo WC) (l/persona

asegurando el cumplimiento de la calidad, a modo de referencia, establecida en el RD

día)

25

1620/2007 para la reutilización de las aguas en uso residencial. En el caso de que en el
compartimento de acumulación no haya nivel de aguas por paro en las membranas, el
sistema abrirá una electroválvula que llenará parcialmente el depósito con agua de la red

Nº usuarios (personas)

20

DBO5 (mg/l)

150

DQO (mg/l)

300

MES (mg/l)

90

asegurando así el suministro de aguas.

CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR POR EL EFLUENTE
DBO5 (mg/l)

<15

DQO (mg/l)

<50

MES (mg/l)

<2

Turbidez (UNT)

<1

Escherechia Coli (UFC/100 ml)

0

Huevos de Nematodos (huevo
/10 l)

<1

BIORREACTOR DE MEMBRANAS
REACTOR
Volumen útil (L)

580

REMOSA. Reciclado de aguas grises
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Tiempo de retención (h)

28

Concentración de sólidos (g/l)
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4. EQUIPOS INCLUIDOS

4.1. Equipo

MEMBRANAS
Superficie de membrana (m2)

3,5

Flujo de permeado de diseño
(l/m2)

15

Estación regeneradora biorreactor de membranas para la reutilización de 500 L/día,
de largo 700 m, de largo 1280 mm y altura 1600 m.
Bidón para la cloración del agua regenerada, de 25 L.
Depósito rectangular para la limpieza de las membranas, de 50 L, de 0,47 m de
longitud y 0,41 m de altura.

4.2. Periféricos

COMPARTIMENTO ACUMULACIÓN
Volumen útil (m3)

9,8

Compresor de membranas para la aireación de las membranas
Tiempo de retención (h)

23,4

Esta soplante tiene como función principal crear un flujo de burbujas ascendentes
para el arrastre de materia depositada en la superficie de las membranas produciendo un
efecto de limpieza.

Además, también tiene como función:
DATOS ELÉCTRICOS
Potencia instalada (W)

< 139

Consumo eléctrico (kWh/m3)

< 3,5

x

Aportar oxígeno para que los microorganismos puedan degradar la materia
orgánica.

x

Crear una agitación suficiente para mantener en suspensión los microorganismos.

Bomba sumergible para la extracción de permeado.
Tiene como función generar la depresión necesaria en las membranas de modo que
se produzca, por flujo cruzado, la filtración de las aguas grises.

Bomba dosificadora de hipoclorito sódico
Cuadro eléctrico de protección y maniobra monofásico 230 V.

REMOSA. Reciclado de aguas grises
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Oferta comercial PVP - Presupuesto nº:

OV16/02969

Fecha:

06/04/16

Datos Cliente:
CO39899
MARTA SOLÉ ARQ. TÉCNICO E INTERIORISTA

Oferta comercial PVP - Presupuesto nº:

OV16/02969

Fecha:
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1. Parámetros de diseño
1.1.

08001 Barcelona
Persona de contacto:
Telf. 609306069
Fax
E-mail: martasole@coac.net

Caudales
Población
Número máximo habitantes
Dotación de agua

25 litros/habitante·día

Caudal total estimado

500 litros/día

Superficie de riego (m2)

1.2.

REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES
1.3.

REF. OBRA A LLEIDA

ÍNDICE
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2. Descripción técnica de los equipos ............................. 2
3. Características del material de construcción................. 4
4. Detalle del presupuesto ............................................ 4
4.1. Validez del presupuesto .................................... 5
4.2. Conceptos incluidos .......................................... 5
4.3. Conceptos no incluidos ..................................... 5
5. Plazo de entrega ..................................................... 5
6. Garantías ............................................................... 6
7. Manual de instalación ............................................... 7
8. Certificados ............................................................ 8
9. Plano ..................................................................... 9

Dotación de agua de riego

3 litros/m2

Caudal total estimado

litros/día

Parámetros de contaminación
Parámetro

Valor (ppm)

DBO5

150

DQO

300

MES

90

Características a cumplir por el efluente
Parámetro

Calidad del Agua
(ppm)

DBO5

< 15 mg/l

DQO

< 50 mg/l

MES

< 2 mg/l

Huevos
nematodo

< 1 huevo/10l

Turbidez

< 1 NTU

Escherichia Coli

0 UFC/100 ml

El sistema cumple la normativa actual española de reutilización de aguas Real Decreto 1620/2007

2. Descripción técnica de los equipos
ESTACIÓN DE REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES: GREM

La estación regeneradora GREM es un conjunto de sistemas para el tratamiento de aguas
grises, (procedentes de duchas, bañeras y lavamanos) y aguas pluviales, obteniéndose agua
con calidad de reutilización mediante tecnología de membranas.
El sistema cumple los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que
se establece el régimen jurídico de reutilización de las aguas depuradas y el artículo 4 de la
GUIA TÉCNICA ESPAÑOLA DE RECICLAJE DE AGUAS GRISES EN LA EDIFICACIÓN
elaborada por Aqua España.
REMOSA. Almacenamiento de líquidos
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Señalización en instalación debe cumplir punto 2.2 de la sección HS4 del Código Técnico de la
Edificación. Estos equipos se fabrican siguiendo las normas de BS-4994:1987.
Las aguas tratadas para su uso en cisternas de los sanitarios y para riegos de zonas
ajardinadas, deben canalizarse independientemente de las aguas potables de red.
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x Cloración y acumulación: el agua tratada es clorada mediante la dosificación de hipoclorito
sódico permitiendo conservar las propiedades sanitarias del efluente asegurando la
reutilización de las aguas y posteriormente se almacena en el compartimento de
acumulación.

ACCESORIOS INCLUIDOS
x Soplante de membrana: ejerce tres funciones:

Equipo Probado en Planta Piloto. Patente Nº U
200801365 BOP 16.09.2008

o

Aportar oxígeno para que los microorganismos puedan degradar la materia
orgánica.

o

Crear una agitación suficiente para mantener en suspensión los microorganismos

o

Crear un flujo de burbujas ascendente para el arrastre de materia depositada en
la superficie de las membranas produciéndose un efecto de limpieza.

x Bomba de extracción de permeado: El objetivo de la bomba de permeado es generar la
depresión necesaria en el colector de permeado de modo que se produzca, por flujo cruzado,
la filtración del agua gris.

VENTAJAS
x Equipo compacto: desbaste, oxidación, filtración por membranas, cloración y
acumulación en un solo equipo.
x Ahorro considerable de agua de consumo.

x Sistema de cloración: el contador emisor de impulsos permite que la dosificación de
hipoclorito sódico se efectúe en función del caudal de extracción de permeado. Las aguas
almacenadas adquirirán una concentración en cloro activo de 1mg/l.

x Reutilización de aguas para riego, cisternas WC y limpieza exterior.

x Cuadro eléctrico de protección y maniobra monofásico (220V)

x Ayuda a la conservación del Medio Ambiente.

DIMENSIONAMIENTO
Nº HABITANTES 20
DIAMETRO
700
ALTURA
1600
LONGITUD
1280
AGUA REGENERADA

x Atributos del biorreactor de membranas respecto al tratamiento convencional con
ultravioleta:
o Alto rendimiento y fiabilidad de depuración obteniendo un agua con calidad de
reutilización.

PRODUCTO PK00684 - GREM 500 V
mm
mm
mm
500

l/día

o El biorreactor de membranas es insensible a los problemas de sedimentación.

3. Características del material de construcción

o La membrana actúa como una barrera física selectiva que bloquea el paso de materia en
suspensión y microorganismos. Por contra, la luz ultravioleta pierde capacidad de
absorción cuando el agua presenta sólidos en suspensión.

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V):
 Resistencia química ante los agentes corrosivos (a los rayos ultravioletas y a la corrosión
de los suelos agresivos).
 Alta resistencia mecánica.
 Material ligero y de fácil manipulación, facilita la tarea de instalación.
 Máxima estanqueidad en la construcción de equipos.
 Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes combinaciones constructivas.
 Propiedades inalterables con el paso del tiempo.
 Temperatura máxima a contener 60ºC.

FUNCIONAMIENTO

EL SISTEMA SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:
x Desbaste: consiste en retirar los sólidos que pueda arrastrar el agua, principalmente pelos,
que puedan dañar las membranas.
x Oxidación biológica: en el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la
materia orgánica gracias a la aportación
x de aire y a la generación de microorganismos aerobios.
x Filtración: se produce la separación sólido – líquido por filtración mediante tecnología de
membranas. Mediante un sistema de succión se ejerce una presión de vacío en las
membranas creándose un flujo fuera – dentro de modo que el agua penetra a través de las
membranas, quedando los sólidos y las bacterias en la pared exterior. Los difusores crean un
flujo de aire ascendente que permite limpiar la superficie de la pared exterior de las
membranas y aseguran condiciones aerobias.

4. Detalle del presupuesto
DETALLE DEL PRODUCTO
Código

Referencia

Descripción

PK00684

GREM 500 V

GREM 500 V

Código

Referencia

Descripción

PA04439

GREM 500 V

GREM 500 V

Accesorios

REMOSA. Almacenamiento de líquidos
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BOMBA DOSIFIC. FPV 1,5 l/h-2 b

CV01591

BIDON 25L BOCA ANCHA

BIDON 25L BOCA ANCHA

CV00304

CUADRO ELEC. GREM 500-1500

CUADRO ELEC. GREM 500-1500

CV01342

SOPLANTE MEMBRANA RXP-80

SOPLANTE MEMBRANA XP-80

PA00774

DR 50 - GREM

DR 50 - GREM

CV00214

ELECTRO VÁLVULA 1" AGUA LIMPIA

E/V 1" 24VDC A.LIMPIA + CONECT

hasta Península y Mallorca
Incluido
7.180,00
1

PVP
Unidades
Base imponible
% IVA
Total

7.180,00
21%

Validez del presupuesto

4.2.

Conceptos incluidos

RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A. garantiza todos sus productos contra cualquier defecto
de fabricación por un período de diez años.

x
x
x

x
x

1.507,80
8.687,80

Validez de la oferta: 30 días

La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso,
según valoración de REMOSA.
La misma no incluye la instalación ni puesta en marcha.
La garantía de los equipos con elementos electromecánicos, tales como motores
eléctricos, cuadros eléctricos de accionamiento, boyas, etc. Será las que apliquen los
fabricantes de dichos equipos.
La garantía para depósitos de productos químicos será de dos años.
En el caso de que la avería obedezca a uso indebido o a causas ajenas al normal uso del
producto, si el mismo hubiera sido manipulado, reparado, modificado por personas
ajenas a nuestros servicios técnicos autorizados, el producto quedaría automáticamente
excluido de los beneficios de la garantía. En tales casos, indefectiblemente, la
correspondiente reparación sería con cargo del cliente.
Esta garantía pierde todo su valor si la instalación del producto es defectuosa, si ha
habido negligencia en el mantenimiento del mismo o si ha sido usado de forma
incorrecta, no ateniéndose a las indicaciones descritas en el etiquetado del producto.

RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A. se reserva el derecho de modificar esta tarifa sin previo
aviso.

El precio incluye:
x Asistencia técnica: España y Portugal

4.3.

06/04/16

6. Garantías

x

4.1.

Fecha:

BAJO LAS CONDICIONES QUE SE EXPRESAN SEGUIDAMENTE:

Transporte
Destino

OV16/02969

Es indispensable la presentación de la factura de compra, para beneficiarse de la garantía.
Los elementos electromecánicos que forman parte de los equipos de REMOSA,
presentan marcado CE de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE.

Conceptos no incluidos

x Instalación de los equipos
x Descarga del material
x Obra civil
x Puesta en marcha de la instalación
El cliente debe facilitar el acceso del producto a la obra, así como la descarga del mismo. Toda
dificultad para acceder a la obra que genere actuaciones extras o demoras en la descarga será a
cargo del cliente.

5. Plazo de entrega
En fecha de aceptación 3-4 semanas

REMOSA. Almacenamiento de líquidos
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7. Manual de instalación

8. Certificados

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN EQUIPOS DE ENTERRAR

CALDERERIA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

A. Manipulación
x
x

Para equipos de capacidad superior a 6.000 litros la descarga y manipulación debe
realizarse mediante eslingas, cintas de material sintético, que una vez introducidas por el
interior de las orejas de elevación deberán abrazar al depósito en todo su perímetro.
Para equipos de capacidad inferior a 6.000 litros, la descarga y manipulación puede
realizarse mediante eslingas o carretillas elevadoras. Para su instalación enterrada, estos
equipos deben introducirse en el foso utilizando las orejas de elevación.

B. Excavación del foso
x

x
x
x

La profundidad del foso debe ser la suma del diámetro o de la altura del equipo, la losa
de hormigón armado, la capa de hormigón tierno y la distancia entre la cisterna y el
nivel del suelo. Esta distancia variará en función del tipo de instalación:
 sin tráfico: como máximo 500 mm. de arena
 con tráfico: como máximo 500 mm. de arena más 250 mm de hormigón armado.
Este hormigón debe apoyarse sobre un cubeto de obra.
Entre el depósito y la pared del foso debe quedar, como mínimo, una distancia de 300
mm. en todo el perímetro.
Cuando se instalan varios equipos, la distancia entre depósitos debe ser como mínimo de
400 mm.
En caso de nivel freático o zonas húmedas el estudio hidrogeológico procesará las pautas
de construcción.

C. Lecho y material de relleno
x
x

Se debe construir una losa de hormigón en masa de 200 mm. o de hormigón armado de
150mm. En ambos casos el hormigón debe presentar 175 kg/cm2 de resistencia. La
superficie de la losa ha de rebasar en 300 mm las dimensiones del depósito.
Una vez construida la losa de hormigón debe rellenar con hormigón tierno de resistencia
100 Kg/cm2 una altura de 250 mm. Situar el tanque, con el hormigón aún tierno, y
llenarlo de agua hasta un tercio de su capacidad. Una vez asentado y nivelado se sigue
rellenando el foso con hormigón hasta cubrir una altura de 1/3 de la altura del depósito y
una anchura de 300 mm. El resto se rellenará con material, arena o gravilla fina lavada,
cribada y libre de polvo, sin arcilla ni materia orgánica y totalmente libre de objetos
pesados gruesos, que puedan daña el depósito, y de una granulometría entre 4 mm y
16 mm.

D. Anclaje
x

x

El depósito se anclará mecánicamente mediante eslingas de sujeción. Éstas deben
situarse en los costillares marcados del depósito. La distancia entre puntos de anclaje ha
de ser igual al diámetro del tanque más 300 mm. a cada lado del mismo. Los puntos de
anclaje en el fondo del foso deben alinearse.
Pueden utilizarse las orejas como punto de sujeción mediante eslingas.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN EQUIPOS SUPERFICIE HORIZONTALES/VERTICALES
x La superficie sobre la cual se instala la cisterna deberá quedar plana y sin pendiente.
x Construir una losa de hormigón de un espesor mínimo de 200 mm. armado con mallazo
de hierro y fijar anclajes al pavimento a ambos lados de la cisterna.
x Situar la cisterna sobre la losa y sujetarla mediante tirantes, los cuales se atarán a los
anclajes de los laterales.
x Si la cisterna tiene placas de anclaje, esta debe fijarse al suelo mediante pernos de
sujeción.

CERTIFICA QUE:
Los equipos de depuración de agua residual suministrados por REMOSA, que cumple las siguientes
especificaciones medias de rendimiento:
EQUIPOS DE DEPURACIÓN
REDUCCIÓN
SBREM

ROX

NECOR

7

FOSA-FILTRO

FOSA
SÉPTICA
90%
35%
70%
60%
87%
85%
DBO5:300ppm-DQO:450ppm

DBO5
96%
94%
94,5%
DQO
90%
80%
84,5%
MES
95%
93%
95,8%
N
80%
Base de cálculo: DBO5:400ppmDBO5:256 ppmDQO:600ppm
DQO:419ppm(*)
(*) Valores obtenidos en el CENTA durante los ensayos de eficiencia para el marcado CE.
NECOR/SBREM/ROX: El rendimiento cumple con la exigencia europea, directiva consejo 91/271/CEE
y el RD 606/2003.
FF: El rendimiento cumple con la exigencia de la tabla III del derogado Real Decreto 849/86,
correspondiente al Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
SEPARADORES DE GRASAS
REDUCCIÓN GRASAS 90%
SG: Fabricado según las normas UNE EN 1825
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS
CLASE I: CONCENTRACIÓN MÁXIMA EN HIDROCARBUROS 5mg/l
CLASE II: CONCENTRACIÓN MÁXIMA EN HIDROCARBUROS 100mg/l
SH: Fabricado según las norma UNE EN 858-1
EQUIPOS DE REGENERACIÓN
REDUCCIÓN
ROXPLUS
GREM
DBO5
96%
90%
DQO
90%
83%
MES
99%
98%
N total
75%
Turbidez
99%
99%
Escherichia Coli
6 (reducción unidades logarítmicas) Escherichia Coli (*) 8 (reducción unidades logarítmicas) 4 (reducción unidades logarítmicas)
(*) Rendimiento obtenido considerando que se realiza post-cloración
Base de cálculo de los GREM: DBO5: 150ppm / DQO: 300ppm.
ROXPLUS / GREM: el sistema cumple la normativa española de reutilización de aguas Real Decreto
1620/2007.
Siempre y cuando las aguas residuales a tratar sean asimilables a domésticas y se haya procedido a la
instalación recomendada por REMOSA

Los equipos construidos en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) son fabricados siguiendo las
siguientes normas BS 4994:1987 (British Standard Specification for Desing and Construction of vessels
and tanks in reinforced plastics).
El sistema de gestión de calidad y medio ambiente de REMOSA está certificado según la norma UNE EN
ISO 9001: 2008 y ISO 14001:2004 para el diseño de depuración, regeneración, separación de
hidrocarburos y almacenaje de líquidos, con el objetivo de la mejora y conservación del medioambiente.
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G.4 Ascensor

ThyssenKrupp Elevadores S.L.U.

ThyssenKrupp Elevadores S.L.U.

Delegación de Lérida
CL Baro de Maials, 103-105
25005 Lleida
Tel/Fax: 973242316 / 973224216

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ALMATA DE Balaguer EN Lerida

INSTALACIÓN DE ASCENSOR

Lérida
CL Baro de Maials, 103-105
25005 Lleida
Tel/Fax: 973242316 / 973224216

INDICE

OFERTA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL EDIFICIO DE
CL/ ALMATA, DE BALAGUER EN LERIDA
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ThyssenKrupp Elevadores S.L.U.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ALMATA DE Balaguer EN Lerida

ThyssenKrupp Elevadores S.L.U.

INSTALACIÓN DE ASCENSOR

Lérida
CL Baro de Maials, 103-105
25005 Lleida
Tel/Fax: 973242316 / 973224216

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ALMATA DE Balaguer EN Lerida

INSTALACIÓN DE ASCENSOR

SERVICIO DE BOMBEROS

Lérida
CL Baro de Maials, 103-105
25005 Lleida
Tel/Fax: 973242316 / 973224216

No lleva

FICHA TÉCNICA
SYNERGY 450 KG
MODELO
CANTIDAD
CARGA
VELOCIDAD
PARADAS
ACCESOS
RECORRIDO
HUECO \ TIPO CERRAMIENTO
FOSO
R.L.S. (SOBRERECORRIDO)
TIPO CABINA
TIPO DE DECORACIÓN DE CABINA
DIMENSIONES DE CABINA
DIMENSIONES PUERTAS DE CABINA
DIMENSIONES PUERTAS DE PASILLO
DIMENSIONES PUERTAS DE CABINA 180º
DIMENSIONES PUERTAS DE PASILLO 180º
PANEL ANTERIOR
TECHO / ILUMINACIÓN DE CABINA
SUELO DE CABINA
PASAMANOS EN CABINA
ESPEJO EN CABINA
ACABADO PUERTA CABINA
SEÑALIZACIÓN CABINA
COMPONENTES SEÑALIZACIÓN CABINA
SEÑALIZACIÓN PISO
COMPONENTES SEÑALIZACIÓN PISO
TIPO DE APERTURA
ACABADO PUERTA PISO
CUARTO DE MÁQUINAS
TRACCIÓN
PARACAIDAS EN CPSO.
MAQUINARIA
MANIOBRA
USO
FRECUENCIA
TENSIÓN DE FUERZA
RED ELÉCTRICA FUERZA
TENSIÓN DE ALUMBRADO
RED ELÉCTRICA ALUMBRADO
DISPOSITIVOS DE RESCATE
OFERTA

RESPONSABLE

64A1552

PÉREZ GRACIA, SANTIAGO

SYNERGY 450 KG
1
6 personas / 450 Kg
1 m/s
6
1 Frontales / 5 a 180º
13 m
1.500 x 1.600 / Cerramiento total obra civil
1.000 mm
3.450 mm
S1 Konzept
S1 Konzept Negro
1000 x 1200 x 2220 mm
800 x 2000 mm
800 x 2000 mm
800 x 2000 mm
800 x 2000 mm
Acero inoxidable
Iluminación S1 Konzept
S1 Vinilo Glass
Uno cromado
Espejo S1 al fondo
Acero Inoxidable
Botonera S1
Indicador de posición programable y sobrecarga
Botonera con un pulsador
Indicador de posición en planta principal (LIP-7)
Apertura lateral automática de 2 hojas
Imprimación
Ascensor sin cuarto de máquinas
Eléctrico Frecuencia Variable
No
Máquina Sin Reductor
Selectiva en Bajada
Pasajeros
50 Hz
400 v
Trifásica
220 v
Monofásica
CC-15 para línea fija
FECHA
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ThyssenKrupp Elevadores S.L.U.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ALMATA DE Balaguer EN Lerida

Lérida
CL Baro de Maials, 103-105
25005 Lleida
Tel/Fax: 973242316 / 973224216

INSTALACIÓN DE ASCENSOR

OFERTA ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN

UDS.

SYNERGY 450 KG

1

PRECIO UNITARIO
15.625,00 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA

15.625,00 

IVA (% Según Hitos)

3.281,25 
18.906,25 

TOTAL

OFERTA

RESPONSABLE

64A1552

PÉREZ GRACIA, SANTIAGO

PRECIO TOTAL
15.625,00 

FECHA

PÁGINA

19/04/2016
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G.5 Aerotèrmia i climatització (Daikin)

CALEFACCIÓN

DAIKIN ALTHERMA BIBLOC SOBREPOTENCIADA (DISEÑO INTEGRADO)

BOMBA
DE CALOR

A++

Bomba de Calor aerotérmica para producción de aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria
(Unidad exterior para climas con bajas temperaturas)

UNIDADES EXTERIORES SOBREPOTENCIADA MONOFÁSICAS
Temperatura ambiente impulsión
Capacidad Nominal/Consumo kW
7
45
COP
Calefacción
Capacidad Nominal/Consumo kW
7
35
COP
Capacidad Nominal/Consumo kW
35
7
EER
Refrigeración
Capacidad Nominal/Consumo kW
35
18
EER
Refrigerante
Dimensiones
Al.xAn.xF.
mm
Peso
Kg
Compresor
Potencia sonora
Refrig. / Calef.
dB(A)
Presión sonora
Refrig. /Calef./ Modo silencioso dB(A)
Alimentación eléctrica
Conexión Refrigerante
Distancias líneas refrigerante
Clase de eficiencia energética LOT1

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3

ERLQ014CV3

ERLQ016CV3

4,03 / 1,13
3,58
4,40 / 0,87
5,04
4,17 / 1,80
2,32
5,00 / 1,48
3,37
R-410A
735 x 832 x 307
54
SWING
63 / 61
48 / 48
I / 220 V (monofásico)
Ø 1/4” - Ø 5/8”
3<d<30
A++

5,67 / 1,59
3,56
6,00 / 1,27
4,74
4,84 / 2,07
2,34
6,76 / 1,96
3,45
R-410A
735 x 832 x 307
56
SWING
63 / 61
49 / 48
I / 220 V (monofásico)
Ø 1/4” - Ø 5/8”
3<d<30
A+

6,89 / 2,01
3,42
7,40 / 1,66
4,45
5,36 / 2,34
2,29
6,86 / 2,01
3,42
R-410A
735 x 832 x 307
56
SWING
63 / 62
50 / 49
I / 220 V (monofásico)
Ø 1/4” - Ø 5/8”
3<d<30
A++

10,98 / 3,15
3,48
11,20 / 2,41
4,65
11,72 / 4,22
2,78
15,05 / 4,44
3,39
R-410A
1.345 x 900 x 320
113
SCROLL
64 / 64
50 / 51 / 45
I / 220 V (monofásico)
Ø 3/8” - Ø 5/8”
3<d<50
A+

13,57 / 4,12
3,29
14,00 / 3,14
4,46
12,55 / 5,0
2,51
16,06 / 5,33
3,01
R-410A
1.345 x 900 x 320
113
SCROLL
66 / 64
52 / 51/ 45
I / 220 V (monofásico)
Ø 3/8” - Ø 5/8”
3<d<50
A+

15,20 / 4,60
3,30
16,00 / 3,72
4,30
13,12 / 5,65
2,32
16,76 / 6,06
2,76
R-410A
1.345 x 900 x 320
113
SCROLL
69 / 66
54 / 52 / 46
I / 220 V (monofásico)
Ø 3/8” - Ø 5/8”
3<d<50
A+

UNIDADES EXTERIORES SOBREPOTENCIADA TRIFÁSICAS
Temperatura ambiente impulsión
Capacidad Nominal/Consumo kW
7
45
COP
Calefacción
Capacidad Nominal/Consumo kW
7
35
COP
Capacidad Nominal/Consumo kW
35
7
EER
Refrigeración
Capacidad Nominal/Consumo kW
35
18
EER
Refrigerante
Dimensiones
Al.xAn.xF.
mm
Peso
Kg
Compresor
Potencia sonora
Refrig. / Calef.
dB(A)
Presión sonora
Refrig. / Calef.
dB(A)
Alimentación eléctrica
Conexión Refrigerante
Distancias líneas refrigerante
Clase de eficiencia energética LOT1

ERLQ011CW1

ERLQ014CW1

ERLQ016CW1

10,30 / 2,96
3,48
11,20 / 2,41
4,65
11,72 / 4,22
2,78
15,05 / 4,44
3,39
R-410A
1.345 x 900 x 320
114
SCROLL
64 / 64
50 / 51
III / 380 V (trifásico)
Ø 3/8” - Ø 5/8”
3<d<50
A+

13,10 / 3,98
3,29
14,00 / 3,14
4,46
12,55 / 5,0
2,51
16,06 / 5,33
3,01
R-410A
1.345 x 900 x 320
114
SCROLL
66 / 64
52 / 51
III / 380 V (trifásico)
Ø 3/8” - Ø 5/8”
3<d<50
A+

15,20 / 4,62
3,29
16,00 / 3,72
4,30
13,12 / 5,65
2,32
16,76 / 6,06
2,76
R-410A
1.345 x 900 x 320
114
SCROLL
69 / 66
54 / 52
III / 380 V (trifásico)
Ø 3/8” - Ø 5/8”
3<d<50
A+

UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR)
Volumen acumulador
Dimensiones
Al.xAn.xF.
Peso en vacío
Presión sonora
Refrig. / Calef.
Perfil de carga LOT2
Clase eficiencia energética LOT2

EHVX04S18CB3V
180
1.732 x 600 x 728
115
28 / 28
L
A

l
mm
Kg
dB(A)

EHVX08S18CB3V
180
1.732 x 600 x 728
117
28 / 28
L
A

EHVX11S18CB3V
180
1.732 x 600 x 728
119
28 / 28
L
A

EHVX16S18CB3V
180
1.732 x 600 x 728
121
33/33
L
A

EHVX08S26CB9W
260
1.732 x 600 x 728
126
28 / 28
XL
A

EHVX11S26CB9W
260
1.732 x 600 x 728
128
28 / 28
XL
A

EHVX16S26CB9W
260
1.732 x 600 x 728
129
33 / 33
XL
A

Mayor capacidad disponible a bajas temperaturas
ERHQ
Rango de funcionamiento de
temperatura de salida de agua
60ºC

ERLQ-C

ERLQ-C
-20ºC
5ºC

-25ºC

25ºC

25ºC

-25ºC
Refrigeración

Calefacción

Agua caliente sanitaria

(*) Nota: Para determinados tratamientos se puede elevar la temperatura hasta 75ºC.
* Información preliminar.

28

20%

55ºC

Capacidad (kW)

22ºC

35ºC
25ºC

43ºC

10ºC

ERLQ (Sobrepotenciada)

+

35ºC

46ºC

+
Temperatura exterior (ºC)

>

нн

ϰϮĚ
ϲϭĚ

La unidades ERLQ están preparadas para
minimizar la pérdida de capacidad ante
temperaturas extremamente bajas

Rango de funcionamiento de
temperatura ambiente exterior

,s,Ϭϰ^ϭϴϯsͬ
Z>YϬϬϰsϯ
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RX35K2V1B / FTX35KV1B

A++

A++

3,50
6,42

x

2,80

x

x

4,64

x

180

x

845

x

58

62

RX50KV1B / FTX50KV1B

A++
A+

5,00
6,59

x

4,60

x

x

4,10

x

266

x

1.570

x

59

61

Reforma i adaptació d’un edifici plurifamiliar en edifici d’habitatges amb serveis per a gent gran / Marta Solé Viola

G.6 Acabats

Ficha de Producto

Ficha de Producto

Descripción

Propiedades

Viroc ®

Característica

Unidad

Valor

Norma

Densidad

Kg/m3

1350 ± 50

EN 323

Hinchazón (24 horas)

%

1,5

EN 317

Grado de humedad en origen

%

9 - 12

EN 322

Módulo de elasticidad
a ﬂexión

N/mm2

4500

EN 310

Resistencia a la tracción

N/mm2

0,50

EN 319

Resistencia a la ﬂexión

N/mm2

9

EN 310

pH

11 - 13

-

Cement Bonded Particle Board
Viroc es un panel de madera y cemento. Un material composite, formado por una mezcla de partículas de madera y
cemento comprimido y seco.
Su apariencia no es homogénea, lo que constituye una característica natural del producto, y se fabrica en diversos
colores.
Puede calibrarse/lijarse (para aplicaciones que exigen menores tolerancias). Una vez calibrado, presenta partículas
de madera visibles en la superﬁcie del panel.
Aplicaciones
Exteriores e Interiores: fachadas, paredes, pavimentos, cubiertas, techos, mobiliario, decoración de interiores,
mobiliario urbano, encofrado perdido y otros.
Colores / Espesores bruto (mm)

8

10

12

16

19

22

25

28

32

Alcalinidad superﬁcial

Negro

·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

* Conductividad térmica

W/m.C

0,22

EN 12664

* Poder caloríﬁco superior, PCS

MJ/Kg

4 ± 0.5

EN ISO 1716

Método Húmedo μ = 30
Método en Seco μ = 50

EN 12524

NG

Gris
CZ

Blanco
BR

Ocre
AC

Amarillo
AB

Rojo
VM

Factor de resistencia à la
difusión del vapor de agua

< 16 mm = 0,6 mm/min.

DTU p 92-703

≥ 16 mm = 0,5 mm/min.

* Reacción al fuego

reducción sonora

Dimensiones

EN 634 - 1
EN 13501 - 1

Class 0

BS 476: Part 7

250Hz - 500Hz
1000Hz - 2000Hz

Coeﬁciente de absorción sonora

* Índice ponderado de

B – s1, d0

=0,10
=0,30

EN 13986

Espesores (mm)

8

10

12

16

19

22

Rw (C; Ctr) (dB)

31(-1;-3)

32(-2;-3)

33(-1;-3)

35(-2;-3)

35(-1;-2)

37(-2;-3)

* Pruebas realizadas sobre placas de Viroc gris

2600 x 1250 mm / 3000 x 1250 mm
Otras dimensiones bajo consulta.

Ventajas

Tolerancias y espesores
Largo y ancho:

± 3 mm

Linealidad de las aristas:

< 1,5 mm/m

Encuadre:

< 2,0 mm/m

Bruto (mm)

8

Tolerancia (mm)
Lijado (mm)

10
± 0,7

8

Tolerancia (mm)

Edición 01 - 13/03/2013

12

12

16

19

± 1,0

± 1,2

15

18

22

25

28

32

No Tóxico

Aislante
Acústico

Resistente
a Cargas

Fácil
Instalación

Ignífugo

Hidrófugo

Aislante
Térmico

Resistente
a Insectos

± 1,5
21

24

28

Certiﬁcaciones

32

Viroc posee certiﬁcados de marcado CE, ICC y UL.

± 0,3
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neocros

tarima sintética encapsulada

neoture

®

i n n ov a c i ó n e c o l ó g i c a

Propiedades técnicas
madera sintética

SIN MANTENIMIENTO

RESISTENTE

IMPERMEABLE

Diseñada para disfrutar

Ante cualquier climatología

Capa externa impermeabilizante

FÁCIL DE LIMPIAR

ECOLÓGICA

FÁCIL INSTALACIÓN

Cobertura no porosa

Respeta el medio ambiente



     

naturaleza + tecnología

madera sintética, capa externa impermeable

características únicas

60% fibras celulósicas de madera

Un modelo prácticamente sólido con acabado veteado por una cara y
ondulado por la otra. Una pieza única con cobertura exterior que aporta
un extra de impermeabilidad.
El cuerpo interno está fabricado con madera sintética y la capa externa

60%
335% polímeros

que encapsula es un sistema de recubrimiento no poroso, similar al
utilizado en las pelotas de golf.

35%
5%

longitud 2,20 m

www.neoture.es |

Ipe

Silver

NC140235

NC140236

       
      
      
       
      !" 
   #    
 

5% aditivos naturales

www.neoture.es

neoture

neoture

®

®

i n n ov a c i ó n e c o l ó g i c a

Parámetros físico - mecánicos

i n n ov a c i ó n e c o l ó g i c a

Ensayo de resistencia al fuego

    

propiedad

método
'() &*+-/7//  8/9

& 

condiciones
 >   
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resultado
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resultado
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(1) Progresión de la llama con el tiempo.
(2) Decrecimiento del haz de luz emitido por una fotocélula en función del tiempo.
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 [ /8 H

Los resultados del test están expresados en índices que se comparan con el roble rojo.
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Ensayo de resistencia al deslizamiento

i n n ov a c i ó n e c o l ó g i c a

Contenido de sustancias

    

    

propiedad

método

J      

condiciones
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 [ +;Z H
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G.7 Il·luminació

Ficha técnica de producto

Ficha técnica de producto

FIL LED

20-05-2016

Tel.

+34937366800

Pág.

Fax

+34937861551

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

FIL LED
4741330 FIL LED OPAL SUS 4600 WW WH.
Descripción:
Luminaria para suspender o adosar modelo FIL LED OPAL SUS 4600 WW WH. de la marca LAMP. Perfil
fabricado en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate. Reflector que funciona como disipador fabricado
en corte y plegado de aluminio para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID-POWER, temperatura
de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de
protección IP42. Clase de aislamiento I.
Acabado: Blanco mate
Dimensiones:

1.700 x 50 x 67 mm

IEE :

A+

Peso:

2.806 g

Instalación: Superficie

Lámpara:
Tipología:

MID POWER TRIDONIC

ºK :

3000

Horas de vida led:

50.000 L80 B50

IRC :

80

Potencia:

31W

MacAdam:

3

Características eléctricas:
Equipo :

Electrónico

Plum:

35.8W

Alimentación: 220-240V 50-60Hz

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida:
Tel.
Fax

+34937366800
+34937861551

Web www.lamp.es

2.306 lm

Eficacia:

64,4

lm/w

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

1/7

Web www.lamp.es

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

20-05-2016
Pág.

7/7

Ficha técnica de producto

Ficha técnica de producto

MINI URBAN

05-05-2016

Tel.

+34937366800

Pág.

Fax

+34937861551

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

MINI URBAN
9801043 MINI URBAN 65 ASYM 350 NW GR.
Descripción:
Luminaria empotrada modelo MINI URBAN 65 ASYM 350 NW GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de
aluminio pintado en color gris texturizado con cristal templado y caja de empotramiento incluida. Modelo para LED
HI-POWER con temperatura de color blanco neutro y led alimentado directo a red. Con un grado de protección
IP65. Clase de aislamiento I.
Acabado: Gris texturizado
Peso:

660 g

IEE :

A++

Instalación: Empotrado de pared

Lámpara:
Tipología:

HI POWER SEOUL

ºK :

4000

Horas de vida led:

20.000 L70

IRC :

80

Potencia:

4.8W

Características eléctricas:
Equipo :

Sin equipo (directo red)

Alimentación: 230V-50Hz

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida:
Tel.
Fax

+34937366800
+34937861551

Web www.lamp.es

47 lm

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

1/2

Web www.lamp.es

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

05-05-2016
Pág.

2/2

Ficha técnica de producto

Ficha técnica de producto

POINT LED

02-02-2016

Tel.

+34937366800

Pág.

Fax

+34937861551

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

POINT LED
7441123 POINT ASYM Ø265 1000 WW GR.
Descripción:
Aplique de exterior asimétrico modelo POINT ASYM Ø265 1000 WW GR. de la marca LAMP. Fabricado en
inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 265mm. Modelo
para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de
protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I.
Acabado: Gris texturizado
Peso:

1.780 g

IEE :

A++

Instalación: Adosado pared

Lámpara:
Tipología:

Potencia:

MID POWER VOSSL

ºK :

3000

IRC :

80

1X13W

Características eléctricas:
Equipo :

Electrónico

Alimentación: 230V-50Hz

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Tel.
Fax

+34937366800
+34937861551

Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

1/2

Web www.lamp.es

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

02-02-2016
Pág.

2/2

Ficha técnica de producto

Ficha técnica de producto

RING

30-03-2016

Tel.

+34937366800

Pág.

Fax

+34937861551

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

RING
9241180 RING THINNER FRAME SQ LED 600 WW FL WH.
Descripción:
Downlight cuadrado individual fijo modelo RING THINNER FRAME SQ LED 600 WW FL WH. de la marca LAMP.
Fabricado en aluminio lacado en color blanco. Con un marco muy fino. Modelo para LED COB y temperatura de
color blanco cálido. Con reflector de aluminio facetado de elevada pureza Flood. Alto confort visual gracias a la
posición no enrasada de la lámpara. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (350mA).
Acabado: Blanco mate
Peso:

200 g

IEE :

A+

Instalación: Empotrado

Lámpara:
Tipología:

COB VOSSLOH

ºK :

3000

Horas de vida led:

50.000 L70

IRC :

80

Potencia:

6.3W

MacAdam:

3

Características eléctricas:
Equipo :

Sin equipo (precisa de equipo externo)

Alimentación: 350mA DC

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida:
Tel.
Fax

+34937366800
+34937861551

Web www.lamp.es

688 lm

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

1/3

Web www.lamp.es

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

30-03-2016
Pág.

3/3

Ficha técnica de producto

MINI KOMBIC SQUARE
9241390 MINI KOMBIC SQ 1000 WW
Descripción:
Downlight empotrable cuadrado modelo MINI KOMBIC SQ 1000 WW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado
en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de
fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado.
Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.
Acabado: Blanco brillo
Peso:

1.414 g

IEE :

A++

Instalación: Empotrado

Lámpara:
Tipología:

COB CITIZEN

ºK :

3000

Horas de vida led:

50.000 L90

IRC :

80

Potencia:

13W

MacAdam:

3

Características eléctricas:
Equipo :

Electrónico

Plum:

15W

Alimentación: 220-240V 50-60H

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida:
Tel.

+34937366800

Fax

+34937861551

Web www.lamp.es

754 lm

Eficacia:

50,2

lm/w

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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1. SUMMARY

This report proposes the renovation of a multi-family housing building under construction since 2008.
The project maintains the residential usage but aims to adapt the homes into independent apartments for elder
people with some shared common spaces.
The expected users of these houses are people close to retirement, retired or fully independent old people who
want to live in a community where the same values are shared: get older with autonomy and not to represent
a workload for their families in the future.
The initial renovation project represents many challenges that need to be addressed and ensure compliance
from an environmental perspective as we well as from an energy-efficiency and elimination of architectonical
barriers points-of-view. Some of them are feasible while others unachievable. Our biggest concern was to
obtain a building with the maximum energetic autonomy and the minimum demand.
While the project was on going some of the initial ideas were ruled out reaching a much more realistic result.
Finally, we have a multi-family housing building with an energy C rating, 24,8 Kw/m2 heating demand, 13,5
Kw/m2 cooling demand, without architectonical barriers, perfectly feasible homes, and considering future
needs, so that facilities for the disabled could be added with the minimum cost.
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3. PREFACE

3.1. Rationale of the project

Usually, when thinking about multi-family building for private residential usage, we think in general
apartments for the population, families, etc… or in specific cases, apartments for young people.
With this project I pretended to look into the needs of the elderly.
We live in a society where population lives longer and people retire between 60 and 67 years old. This
generates a situation where people can be retired for 20 or 30 years. This period is a new life journey as this
collective still is, and feels, autonomous and active. However, it is important to start preparing a future where
functional and personal help may be required.
Graphic 1 discloses the forecasted evolution in the demographic pyramid in the years 2011, 2030 and 2049. It
is possible to observe on the top of the pyramid how the population older than 60 years old tends to increase.
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Typolo
ogies of equ
uipment:
Currenttly, there are
e different ty
ypologies off equipment and care services for pe
eople depending on the degree of
healthccare depende
ency:
-

Day care ce
enters: Offe r healthcare
e assistance services durring the day
y for the elde
erly with dep
pendency.
It is also ad
ddressed to people with assistance ssupport from
m the family surroundings.

-

Residences: There are
e two types
s: Assisted or for non-handicappe
ed (home-re
esidence). T
They offer
temporary and perman
nent assistan
nce servicess. It is addre
essed to peo
ople with ass
sistance sup
pport from
the family surroundings
s
s.

-

Sheltered housing:
h
Esstablishments made of homes with
h common sshared spac
ces such as canteen,
healthcare assistance,, rehabilitattion…. It iss addressed
d to auton
nomous peo
ople whose personal
circumstances do not a
allow them to
o remain at their homes
s. They consttitute the pe
ermanent ressidence of
the users.

-

Residential complex: C
Communities
s designed ffor the elderly complete
ely active and non-han
ndicapped,
with enterttainment and
d cleaning services.
s
Ressidences to sale or to rrent, includin
ng entertain ment and
cleaning se
ervices within
n the monthly communitty fees.

-

erly that do
Conditioned
d housing: Apartments with servicces for elde
o not necessarily need to be in
forr this purpose. It differss from the sheltered
ho
residential complexes sspecifically designed
d
s
ousing, as
es cleaning services an
nd some sp
stance serviices upon
conditioned
d housing o
only include
pecific assis

demand.
esidential co mplex and conditioned
5 or less pla
The gro
oup including sheltered housing, re
c
housing (15
aces) only
gy is being gradually
represe
ents 3% of the availablle places offfered by Re
esidences. Despite this, this typolog
to h ome while keeping priivacy and
more e
extended as
s it allows living in a familiar env
vironment similar
s
nificant in Ca
sque Country
a Mancha an
indepen
ndency. This
s offer is parrticularly sign
atalonia, Bas
ry, Castilla La
nd Galicia.
o 10.416 uniits.
As at D
December 2011, the resid
dential offer for elderly a
amounted to

Picture 1: Population
n per gender and age yea
ars 2011, 203
30, 2049
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It is a w
way to acces
ss to a home
e alternative
ely to the sta
andard owne
ership or ren
ntal, which is collected i n the Law
27/199
99 from July 16th of Coo peratives.
The ap artment is property of the coopera
ative that ce
edes the us
sage for an undefined period
p
of tim
me to the
person.. It is an inh
heritable and
d transferable right. If th
he participan
nt in the Coo
operative deceases, the inheritors
can exe
ecute the rig
ght of use ((if in accorda
ance with th
he requisites
s in the articcles of association) or ccollect the
cash di sbursed at present valu
ue based as per agreed criteria. If someone le
eaves the cooperative th
his person
would a
also receive the cash dissbursed.
Cohoussing operatin
ng in Spain

Chart 1: residential units
u
for elderrly by Autonom
mous Commun
nity as at Dec
cember 31st, 2011
2
(source:: page 204 fro
om
“IInforme 2012. Las personas mayores en
n España”)

-

Cooperativa
a TRABENS O
OL. Torre mocha de Jara
ama (Madrid
d)

-

Sociedad Cooperativa P
Profuturo. Va
alladolid

-

Los Milagro
os Sociedad C
Cooperativa Andaluza. M
Màlaga

-

Conjunto re
esidencial pa
ara personas
s mayores Co
onvivir. Horc
cajo de Santtiago (Cuenc
ca)

-

La Muralleta. Santa Oliv
va (Baix Pen
nedès,Tarrag
gona)

Cohoussing under co
onstruction

3.2. W
What is co
ohousing?
? (Cohabiit)

-

Comunitat valenciana

-

San Miguel de Meruelo (Cantabria)

-

Vizcaya

This con
ncept was bo
orn in the No
ordic countrries during the 60s and has been de
eveloped in the United S
States of

-

Antequera (Malaga)

America, where it is
s a very extended prac
ctice and ma
any Europea
an countries
s. In Europe
e, there are multiple

-

Aletxa (Álava)

example
es on interge
enerational c
cohousing as
s well as Sen
nior Cohousin
ng for elderly.

-

Valle de Me
ena (Burgos))

Currently, in Denma
ark and Neth
herlands, the
ere are almost 500 comm
munities for elderly.

-

Lliria (Valen
ncia)

-

Merindade (Burgos)

It is a m
model of coop
perative of c
cession of us
sage self-ma
anaged by a community
y of people whose
w
objecttive is to
get old with auton
nomy and d
dignity. This
s community
y understan
nds that the
e best enviironment is a good
neighborrhood that brings
b
mutua
al support, safety and se
ecurity.
The mod
del does nott have a pyrramidal structure. It is totally
t
mana
aged by the residents, as
a a non-pro
ofit body
and it is significant the
t
fact that the econom
my of each us
ser is private
e, opposite to
t a commun
ne.
It is a k
kind of cohes
sive community in lifesttyle sharing the same values. It is established and manage
ed by its
residents; which allo
ows to define
e the projectt based on their specific and real ne
eeds.
The Coh
housing cons
sists on designing a ma
ade-to-orderr building for the residents that is efficient,
e
susstainable
and optimized for its
s real usage.
Its desig
gn is address
sed from the
e perspectiv
ve of the ene
ergy-efficien
ncy, the bioc
climatic desig
gn and susta
ainability
criteria.
med by priva
ate residence
es and an im
mportant qua
antity of com
mmon service
es.
It is form
ncy and nott representin
ng a workload for the familiar
f
surrroundings m
means an
Preserving the own independen
nt incentive when choosing this op
ption. It contributes to avoid
a
lonelin
ness while living togeth
her in an
importan
affined e
environmentt. The directt participatio
on as decisio
on-makers directly
d
impa
acting the co
ommunity op
perations
creates c
coexistence and coopera
ation ties.
Cession of usage:
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3.3. Cu
urrent sittuation off La Nogu
uera

La Nog
guera (Lle
eida) is th
he largestt county in Catalon
nia but on
ne with th
he lowestt
density
y of popu
ulation (21,9 habitants/Km2
2) that go
oes from Balaguerr to Ponts
areas.

Pictu
ure 2: La Nog
guera county
Source: In
nstitute of Statistics of Cata
alonia (http:///www.id escatt.cat/)

It is a very rural county where most of the
e population in small villages live in
n big houses
s far from he
ealthcare

Picture 3:
3 residential o
offer in La Noguera

centers. This leads to
t an absoluttely depende
ency of the car
c to move.
These ho
omes use to
o be old and inadequate
e to the current comfort requiremen
nts due to insufficient eq
quipment
(absence
e of elevator, obsolete ffacilities, bad accessibiliity) or due to
t their big size and low
w occupation
n (1 or 2
people p
per home).
The resid
dential offerr for elderly of the countty and speciffically in Balaguer are disclosed in the following
g pictures
(3 and 4
4):

aguer
Picture 4: Residentia
al offer in Bala
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4 INTRODUCTION
Once the subject has been presented and the requirements and indicators of the zone studied, as explained in
the Preface, we started working in the project.
The process and delimitation of the project has been progressive from the most general areas to the most
detailed topics and implementing the project with environmental features during the process.
The process begins with a double search of information. From one side, the technical documentation of the
building, project of execution, date when the work was stopped, status of the construction permit, etc… On the
other side, there is a search of information of the different residential typologies.
With this information we study the original project planned for the building and we analyze the viability of
incorporating the new proposal into the existing project. However, the fact that this project is prepared in 2006
(before the entry into force of CTE) does not make this possible.
Thus, the items that will be considered as starting point of our project are stated as indicated in section 7 of
the present work.
During the development of this work, some of the initial ideas have been gaining strength, like the
accessibility, while others have been discarded mostly due to the environment limitations as well as the size of
the building and the fact that the building structure was already executed.
Nevertheless, the best options for the following subjects have been studied:
· Usage and distribution.
· Facilities
· Enclosure and insulation.

11
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5. ORIGINAL PROJECT
T AND CU
URRENT STATUS
S

The build
ding object of
o the present work is lo
ocated at 30,, Almatà stre
eet, Balague
er in La Nogu
uera County (Lleida
province
e).

Picture
e 5: Location of the building
g

Piicture 1: Loca tion of de buillding
plan of the
(Extract of the
t
e quadrant area 1 of NNSS
S)

12
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5.1 Orriginal pro
oject of tthe building

The exec
cution projec
ct of this building is date
ed on March 2006, beforre the entry into force off the Techniccal
Building Code (locallly called “Có
ódigo Técnico
o de la Edific
cación” or CT
TE), and the
erefore, was stated base d on the
regulatio
ons at that moment:
m
-

N
NRE-AT 87 (regulatory
(
m
measures on
n thermal ins
sulation of buildings)

-

N
NBE-CA-88 (acoustic
(
con
nditions of buildings)
b

-

R
RD 842/2002 BT-10 (Low
w voltage in
nstallation)

-

1
172/199 9 (IInstallation o
of autonomic telecommu
unications)

-

R
RD 401/2003 (Installatio
on of state telecommunications)

-

D
Decree 135//95, Law 20//1991 (Acces
ssibility code
e of Catalonia)

-

D
Decree NB E-CPI-96
E
(Co
onditioning for
f fire prote
ection of buildings)

-

D
Decree 241//1994 (Urba
anistic Conditioning and for fire prote
ection)

-

D
Decree 201//1994 (Regu
ulator of take
edowns and other construction wastte)

-

N
NCSE/02 (Re
egulation of seismoresistant building
gs)

-

D
Decree 259//2003 (Habittability condiitions)

-

D
Decree 375//88 (Quality control)

The projject defines the
t
multi-fam
mily building
g consisting of a ground floor and th
hree upper floors (8 hom
mes) and
an under-roof floor (storage
(
roo
om and terrace), destined for rental apartments..
The build
ding is located at 30, Alm
matá Street in Balaguer (Lleida) following the alignment of the street. IIt is
located iin a rectangu
ular plot of 6
6,30 meters of facade an
nd 23,30 me
eters of deptth, from which only 18 m
meters
are build
d.
The grou
und floor and
d the three u
upper floors are organized in two ap
partments pe
er floor, one main façade
e and a
rear faça
ade. The stairs, elevatorr and landing
g giving acce
ess to the ap
partments arre located att the central zone
and align
ned to the riight boundarry.
Each of tthe apartme
edroom
ents has a single zone off lounge-diniing room-kittchen, a double bedroom
m, a single be
and a ba
athroom.
The under-roof floorr is destined to storage rooms,
r
comm
munity featu
ures and two
o terraces, ea
ach oriented
d to each
façade.

(refer to
o plan in Graphical Suppo
ort section)

oject
Picture 7: Plans of th
he original pro
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5.2 Cu
urrent sta
atus of the building
The build
ding is curre
ently under c
construction on hold sinc
ce 2008.
The stru
ucture, layerr of bricks and exterior walls of the two façade
es as well as
s the are alrready constrructed as
well as tthe internal partitions.
p
It must be mentione
ed that, at some stage, the design of
o the façade
es suffered small
s
variatio
ons compare
ed to the
original project, espe
ecially into tthe main faç
çade.
On the o
other side, it has been identified as significantt quantity off pigeons ne
esting and moving
m
insid
de of the
building.. However, at
a the time being, we have not iden
ntified any damage
d
caus
sed by those
e animals otther than
excreme
ents on the slabs.
s
(refer to Graphical Documenta
ation).

Picture 2: Main facade

Picture 3: Rear facade
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Structu
ural system
m
The foun
ndations of the
t
building are made off superficial footings
f
and
d braces of re
einforced concrete.
The firstt floor slab is
s made of prrefabricated beams of re
einforced con
ncrete and lightened con
ncrete brickss.
The structural system of the buiilding is mad
de of pillars and lattice girders
g
of reinforced con
ncrete and sllabs with
on-site b
beams and liightened con
ncrete bricks
s.
The fourr-section sta
airs at the ground floor and three-s
section stairs
s at the restt of floors is
s made of re
einforced
concrete
e.
The cove
er is a gable
e roof with a part of fla
at roof in th
he ridge thro
ough the same unidirectional system
m of the
standard
d floors. Acttually, it doe
es not count with any insulation
i
no
or interior liining (refer to plan in g
graphical

documen
ntation sectiion).
After vis
sually inspe
ecting the s
structure, it is revealed
d that there
e are no pa
athologies due
d
to defo
ormation,
differenttial settling or
o any atmos
spheric actio
on.

Picture 11: One-way floo
or

There arre neither reinforcementts exposed to
o the weathe
er conditions
s nor sympto
oms of internal corrosion
n.

Picture 12: stairs
rs and elevator hole

Picture 10: Fo
oundations an
nd unidirection
nal framework
k

Picture 13: cover
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Enclosu
ures and partition
p
w
walls
The encllosure walls of the two e
exterior walls
s are made of
o exposed bricks
b
size 24x11x5 cm and do not h
have any
isolation
n element no
or interior p
partition. Th
he main faça
ade is desig
gned in two colors, a reddish plintth at the
ground floor about 2 meters h
high while the rest is white.
w
The rear
r
façade is monochrrome with t he same
reddish brick from th
he main faça
ade.
All the o
open areas on
o the façades, except those
t
at the under-roof floor there are
a steel fra
ames to facillitate the
installatiion of the ca
arpentry.
The backyard is delimited with non-coated perforated bricks of 27
7x13x9 cm. The party walls
w
are m ade with
perforate
ed bricks of 27x13x9 cm
m. The right one is adjac
cent to an ex
xisting building while the
e left one is exposed
without any protection nor insulation.
The parttitions are made
m
of doub
ble hollow brricks of 50 x 20 x7 cm. In the interio
or partitions there are w ood door
frames a
at the doorw
ways and the
e steel casing
g for the slid
ding doors.
In all flo
oors other th
han the unde
er-roof floor some groov
ves for the electricity
e
cables have been made a s well as
some bo
oxes for the electrical ins
stallation.

Picture 15: Steel fframes at the facades

Picture 16
6: Backyard

cture 17: Inte
Pic
erior partition walls
Picture 14
4: Status of th
he electrical in
nstallation

16
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5.3 Ju
ustificatio
on of the proposal

The con
nstruction off the buildin
ng has stopp
ped since 20
008. Despite the constru
uction permit could have
e expired,
accordi ng to the fifth provisio
on of the am
mending Law
w 14/2015 from July 2
21st, the construction p
permit for
paralyzzed projects could be pro
orogued untiil December 31st, 2016.
Therefo
ore, the cons
struction of tthis building could be co
ompleted without modify
ying the original project.
Howeve
er, our proje
ect contemp
plates the po
ossibility tha
at the construction perm
mit could not be prorog ued, so it
uch more
needed
d to be ada
apted to the
e current re
egulations ((CTE, Decree 141/2012
2, Decree 21/2006)
2
mu
demand
ding than the previous o
ones.

Piicture 18: currrent status pla
an
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6. EVALUATION OF EXISTING BUILDING

7. PRESENTATION OF THE PROPOSAL

The difficulty to operate in this building arises from the own consideration of the building. According to a

We should begin from the basis that the distribution proposed in the original project is not compliant with

consultation to the College of Architects on March 2016, even if the building does not have a Construction

current regulations, so, in order to properly apply it, we need to study a new distribution of the apartments

Completion Certificate, the fact that it does have its structure and that the enclosure walls completed makes

and of the ground floor.

that this kind of project can be considered as a renovation.

Moreover, the fact that the building will be oriented to the Cohousing for elderly generates some constraints
that require to redistribute the interior of the entire building to equip some spaces with a different usage from

6.1 Decree 141/2012 on minimum conditions of habitability

In order to assess the building based on Decree 141/2012 we considered the minimum conditions for new
construction apartments as the apartments are not yet completed as such to be considered as a basis for the

the initially planned in the original project.

7.1 Initial approach

analysis.
During the review of this Decree we identified that the original project was not compliant with some minimum

The initial approach of this proposal of renovation raises great challenges as it aims to obtain the maximum

requirements in terms of accessibility, minimum surface of illumination in some rooms and useful surface of

number of points of reference set by the Decree of Eco-efficiency, among others:

one of the dorms.

· Reutilization system of rainwater

(refer to structure plan in Graphical Documentation).

· Reutilization system of grey waters of the building
· Reutilization of waste generated in the demolition of parts of the building

6.2 CTE (Spanish Technical Building Code)

· Usage of renewable energy for air-conditioning and refrigeration.
Other parameters to be considered in the preparation of the project:

Regarding the CTE, we could highlight some easily identifiable deficiencies without a deep review of the CTE

· Accessible apartments

such as the absence of reserve space for waste in the building. Other contemplated aspects in the CTE such as

· Natural lighting through solar lines

healthiness (DB HS) and energetic efficiency (DB HE) could not be verified as the building is not completed.

· Landscaped cover or party wall
· Dry construction

Still, it must be considered that current regulations are more exigent than the existing regulations at the
moment the original execution project was prepared and, most likely, once concluded would not be adapted to
all the minimum requirements of the regulation.

· Radiant dry floor

19

Reforma i adaptació d’un edifici plurifamiliar en edifici d’habitatges amb serveis per a gent gran / Marta Solé Viola

Reforma i adaptació
ó d’un edifici plurifamiliarr en edifici d’h
habitatges a mb serveis per
p a gent grran / Marta Solé Viola

8. DES
SCRIPTI
ION OF T
THE PROPOSAL (Regulatiions)

20

The gro
ound floor is
s divided in two levels. The
T
lobby iss located at the street le
evel while th
he rest of th
he plant is
elevate
ed 120 cm ab
bove the low
wer level on an
a insulating
g ground floo
or.
In this lobby, there
e is the cabiinet for the electric equ ipment and in front of iit, an access
s under the insulating

8.1 De
escription
n. Functio
onal program.

ground floor to facilitate the ma
aintenance of
o the sanita
ation system.
Those ttwo levels are communiicated through an eleva
ator and a trranche of sttairs with 6 steps. Both lead to a

The con
nstruction off this buildiing is regullated under the Subsid
diary Plannin
ng Rules off Balaguer, optional
occupation zone, key
y 2. The parrameters on Maximum Height
H
Regulation (ARM) and maximum number of floors
are dete
ermined by the
t
street am
mplitude, in this case 10
0 meters. Th
his makes th
hat the ARM is establish
hed in 13
meters a
and the num
mber of equiv
valent floors in 4 stories above ground level.
Above th
he ARM there can only b
be crests, ele
evator cabins
s, machinery
y rooms, dep
posits and equipment.
Thereforre, it is unde
erstood that the ground floor
f
or unde
er-roof floors cannot be allocated to
o habitable a reas.

central space at th
he floor whe
ere the stairrs are locate
ed and a distributor are
ea giving ac
ccess to the
e common
shared areas.
Looking
g to the stre
eet there is a small gym and looking
g to the rearr façade a po
olyvalent room with a b
big terrace
giving tto the backy
yard.
Under the backyard, there arre the recycling bins a
and deposit for grey w
waters, takin
ng advantag
ge of the
insulati ng ground floor free spa
ace.
Betwee
en these two
o rooms, in the darkest area of th
he floor, it can
c
be foun d a bath an
nd a space for waste

At globa
al level, the general
g
distrribution of th
he building is
i very clearr; the ground
d floor and under-roof
u
ffloors are

materia
als.

allocated
d to common
n areas and the three standard floorrs for homes
s.

he ground floo
aphical Docum
Piicture 20: Disttribution of th
or (refer to Gra
mentation section)

ments, one o
he street (ap
andard floor is divided in
n two apartm
oriented to th
partment B) and anothe r oriented
The sta
to the rrear façade (apartment
(
A
A).
unicates to tthe lounge-d
dining room--kitchen are
ea, which is the space
The acccess to aparrtment A dire
ectly commu
lounge and room
articula
ating all the apartment a
and from which it is posssible to find the bath or the dorm. Both
B
have acccess to a te
errace where
e the washing machine iss located.
The acccess to aparrtment B is tthrough a small hall tha
at distributes to the loun
nge-dining room-kitchen
r
n area, to
here the wasshing machin
ne is located
eads to the b
the dorrm and to an
n intermedia
ate space wh
d and that le
bath. As a
not hav
differen
nce with apartment A, ap
partment B does
d
ve a terrace but a tribun
ne with view to the stree
et.

P
Picture
19: sch
heme of usage

The prop
posal of pro
oject aims to
o achieve a building tottally accessib
ble due to itts purpose on
o use and with the
maximum energy-effficiency.
In orderr to achieve
e this, chap
pter 7 of this project explains
e
the initial apprroach as sta
arting pointt for this
proposall.
At the ground floor,, the access is maintained in the sa
ame zone wh
here it was initially plan
nned but gaiins width
that imp
proves the ac
ccessibility a
as well as in the interior lobby.
At the ex
xterior of the
e entrance tthere are cab
binets for the telecommu
unications and plumbing
g facilities.

e standard floo
raphical Docu
ction)
Pic
cture 21: Distrribution of the
or (refer to Gr
umentation sec
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We find the elevator and stairs at the landing of the under-roof
u
floor and, thrree steps ab
bove, the ca
abinet for
telecomm
munications. From this landing therre is access to a big are
ea made for storage roo
oms. From itt there is
access tto an area with
w
permane
ent ventilation to hang out the was
shing giving access to a terrace oriiented to
the rear façade. In this
t
terrace iis where the aerotherma
al external machinery
m
is located.
The storrage room also has acces
ss to a south
h-oriented te
errace with tables
t
for urrban gardening for the re
esidents.

Picture 22
2: example off urban garden
ning tables

Pictu
ure 23: Distrib
bution of the under-roof
u
floo
or (refer to Grraphical Docum
mentation sec
ction)

Picture 2
24: Useful an
nd constructe
ed surfaces of
o the building
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J. Imatges virtuals

Planta coberta

Planta sota coberta

Planta tipus (P1, P2, P3)

Planta baixa

Façana principal

Façana posterior

Espais comuns

