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HE 2: Rendiment de las instal.lacions tèrmiques (RITE)
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I. MEMÒRIA
MG. Dades generals
MG 1 Identificació i objecte del projecte

Tipus d’intervenció:

Títol del projecte:

Roques Blanques

Obra de nova construcció

AMPLIACIÓ I REFORMA DELS SERVEIS GENERALS DEL
CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES

Identificació

Situació:

Objecte del projecte

L’objecte del treball és la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció de les obres de
l’edifici que acollirà els nous serveis centrals del Cementiri de Roques Blanques ubicat al terme
municipal de El Papiol.

MG 2 Agents del projecte

Promotor:
GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS NOMBER S.L
NIF: B-59357707
C/ Saragossa nº 6
08830 Sant Boi del Llobregat
Representant: Josep Ventura Ustrell
DNI: 38435447D

Els arquitectes signants del projecte són:

Projectista:

Enric Batlle i Durany
Nº col·legiat: 11306-9
NIF: 37729833-N
Adreça: Manuel Florentín Pérez, 15
08950 Esplugues de Llobregat
Telèfon: 934579884
Joan Roig i Duran

Nº col·legiat: 11355-7
NIF: 38050916-S
08950 Esplugues de Llobregat

Adreça: Manuel Florentín Pérez, 15
Telèfon: 934579884
Albert Gil Margalef
Nº col·legiat: 49136-5
NIF: 46403251-S
08950 Esplugues de Llobregat

Direcció: Manuel Florentín Pérez, 15
Telèfon: 934579884

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials amb identificació dels tècnics
redactors distints del projectista
Càlcul d’estructura:

BIS STRUCTURES
Edifici Palau de Mar, Plaça de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona
Telef: 94 415 76 55
www.bisstructures.com
Arquitecta: Marta Farrús i Cassany
Instal·lacions:
JSS

Av. Príncep d’Astúries, 43-45 4t 6a 08012 Barcelona

www.jssassociats.com

Telf: 93 217 50 51

Perito industrial, Ingeniero tecnico industrial colegiado nº 9.115
Francesc Juncosa Esperanza

MD. Memòria Descriptiva
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Antecedents

El cementiri de Roques Blanques va ser un dels àmbits que el Pla General Metropolità va decidir destinar a
cementiri metropolità. Per això va qualificar una gran àrea de gairebé 90 ha com a cementiri comarcal. Dintre
del conjunt també hi havia el conjunt de Can Tintorer, una masia situada a l’entrada del recinte, que va
quedar qualificada d’equipament. Tot el conjunt va ser ordenat en detall pel Pla especial del Cementiri de
Roques Blanques de 1982, que va ser modificat per una Modificació Puntual l’any 2013, coordinadament
amb una Modificació Puntual de Pla General.
La Modificació Puntual del Pla General mantenia la qualificació d’equipament de l’entorn de Can Tintorer, i la
Modificació Puntual de Pla Especial reconeixia el conjunt de Can Tintorer com el lloc on s’havien de
concentrarels serveis generals de tot el recinte, confirmant l’evolució que havia seguit el cementiri durant els
seus 30 anys de vida. Al 2018 es va redactar el Pla Especial l’ordenació concreta de les noves edificacions
que s’implanten en aquesta àrea d’equipaments.
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Separacions mínimes: l’edificació es situa a més de 150m de distancia a la calçada de l’AP-7 per tal de que
el compliment als requeriments tèrmics sigui menor.
El projecte compleix aquest paràmetre.

L’àmbit està inclòs dintre del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Pla Especial d’Ordenació i Protecció
del Medi Natural del Parc de Collserola.
(El certificat de Compatibilitat urbanística està demanat a l’Ajuntament del Papiol, pendent de notificació.)

En compliment de la normativa de protecció civil i la IT-001 de la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat, els paraments de la nova edificació hauran de ser capaços de suportar una radiació térmica
mínima de 65 kW/m².
Situació Planta baixa: Segons l’ adaptació topogràfica del terreny per situar el nivell definitiu del terreny.

S’ubica el més a prop possible de l’encreuament entre el vial d’accés i el vial de sortida al sud-est, de manera
que queda un espai lliure al nord-est just en l’accés al conjunt, per poder situar un aparcament en superfície
amb 52 places. Produint-se en aquesta banda del conjunt, l’accés i sortida dels vehicles dels usuaris del

Així doncs, l’edifici es situa a una cota intermitja entre la cota més baixa que correspon a les edificacions
existents (+92,00 m) i la cota del vial superior (+97,04 m), evitant que quedi enclotat i ajudant a resoldre el
desnivell entre els dos punts permetent una connexió i transició, tot modificant el nivell de terreny original.

Es situa a cota +93,46 m aconseguint així ubicar l’edifici el més alt possible, per resoldre convenientment
l’accés, així com tenir en consideració l’adaptació topogràfica del terreny definitiu respecte l’original i poder
resoldre també el desnivell respecte la cota d’accés i el vial superior.

La topografia de la parcel·la, a grans trets, és força plana i elevada respecte la cota de les altres edificacions.
Així doncs, la situació de la planta baixa respecte a la rasant de les altres edificacions és una decisió important
del projecte juntament amb la cota del vial d’accés.

- Edificació històrica: volum existent i l’edifici de la masia històrica.
- Edificacions de 1983: edifici de serveis existents.
- Nova edificació: nou cos, objecte de projecte, en la part nord del conjunt, part més allunyada de l’autopista,
que permet acollir els usos més significatius (sala de cerimònies, sales de vetlla). Els paràmetres proposats
assignen una ocupació màxima de 2.000 m² i una superfície construïda màxima de 1.600 m² per al nou
edifici.
La nova edificació s’implanta en planta baixa, i aprofita el desnivell existent per a encastar-se al terreny, de
manera que s’integri en el paisatge de la vessant de la muntanya.

El solar on s’ubica l’edifici, és una parcel·la situada a l’interior del Cementiri Comarcal del Parc Roques
Blanques. La parcel·la, situada a l’est del conjunt, llinda amb les edificacions existents; cobert i Masia. La
superfície de tot el recinte del planejament són 46.794 m ², en la que trobem:

Emplaçament de l’ edifici a la parcel.la

EDIFICI

El present projecte desenvolupa l’edifici d’un Tanatori al cementiri comarcal Parc Roques Blanques, a
Barcelona.

MD 2.1 Descripció general del projecte

MD 2 Descripció del projecte

Els murs de contenció de les terres no poden arribar en cap punt a una alçada superior de 2,5m per damunt de
la cota natural del límit, amb materials tradicionals o tractament vegetal de recobriment.

Les plataformes d’anivellament es configuren per una plataforma a la cota d’accés que esdevé la prolongació
de l’altimetria de l’aparcament principal, on es continua cap al mateix nivell d’accés a la nova edificació o a una
cota inferior que connecta amb l’accés de la masia i a l’edifici existents de serveis.

Adaptació topogràfica del terreny:

Condicionants de partida
En data 19 de juny del 2018 es presenta el corresponent Projecte Modificació Puntual del Pla General
Metropolità a l’Àmbit dels Serveis Generals del Cementiri de Roques Blanques.
Així mateix, la superfície del complex són 46.794 m², dels quals 1.058,74 m² són de la nova edificació
de l’equipament, formant part del recorregut del Cementiri de Roques Blanques i esdevinguent la primera
zona d’accés d’aquest entorn.
Situació actual
Actualment, el conjunt de Can Tintorer compta amb les edificacions recollides al plànol 1.058,74m². Per una
banda hi ha la masia històrica, punt central del conjunt i que acull bàsicament sales d’oficines i serveis. Al seu
voltant, a l’any 1983 es van fer diverses construccions on s’ubiquen les sales de vetlla/espera, sala d’actes,
forn incinerador, serveis tècnics i botiga.
El conjunt de l’edificació històrica i la de 1983 està inclòs en el Pla Especial de protecció i catàleg del
patrimoni arquitectònic i arqueològic del Papiol. Hi determina un nivell de protecció C, d’acord amb el qual s’hi
poden fer intervencions que respectin els valors del conjunt.
Dues línies elèctriques de 220 kV recorren l’àmbit per la banda est i per la banda sud.
El solar on s’ubica l’edifici, actualment compta amb un seguit de desnivells solucionats amb rampes per a les
diferents plataformes d’accés als volums edificats i adaptar-se a la topografia existent.
La topografia de la parcel.la, és la que permet que la nova edificació aparegui de foma semisoterrada degut a
la diferència d’altimetria dels accessos al recinte.
Requisits normatius. Paràmetres adjudicats
El projecte s’adequa al Pla General Metropolità de l’Àmbit dels Serveis Generals del Cementiri de Roques
Blanques de l’Ajuntament del Papiol.
Els paràmetres urbanístics fixats pel pla són:
Qualificació urbanística: 7c
Tipus d’ ordenació: Edificació semisoterrada
Intensitat neta d’ edificació: No ultrapassarà 0,084 m²st/m²sl
Ocupació de la parcel.la: 8% de la superfície respecte el sòl 7c → 41.131 m²
Alçada màxima: 7,5m mesurada respecte la cota de l’esplanada central del conjunt, situada davant de
l’entrada de la masia.
Usos:
- Oficines d’administració del cementiri,
- Forns incineradors i serveis annexos,
- Sales de cerimònies multiconfessionals, sales de vetlla / espera i els seus serveis complementaris,
- Botigues (floristeria, marbres, cafeteria),
- Espais de manteniment i serveis del cementiri,
- Columbaris cineraris. Els columbaris que se situïn en aquest conjunt computaran en el número total
de columbaris i osseres màxim que es poden implantar en el conjunt del cementiri, que és de
30.000.
- Aparcament de vehicles.
Reserva d’ aparcament: 1 plaça / 50m² de sostre.
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Distribució general del programa per plantes:

Els recorreguts independents entre els usuaris i els treballadors del tanatori queda totalment garantit.

Planta baixa cota +362,50m: L’ edifici es desenvolupa tot en una sola planta. Així mateix, a la planta baixa es
situa tot el programa de l’ edifici. El programa consta d’ una Àrea Pública i una Àrea de Serveis, molt ben
diferenciada.

tanatori i del cementiri. L’accés i sortida de vehicles, en canvi, es realitzarà per l’altra banda coincidint amb
l’encreuament.

-

Planta Cobertes: S’estableix una coberta enjardinada que resol la transició amb el vial superior.

La pavimentació exterior assenyala els recorreguts dels usuaris des del carrer, des del aparcament, fins l’
accés de l’ edifici, acompanyats de porxo, essent el porxo un element important del projecte.

La vegetació fa de barrera visual amb la rampa d’ accés dels vehicles de servei i en tot el perímetre de la
parcel.la funciona com a tanca.

Així doncs, tot això s’aconsegueix, ubicant l’ edifici en la diferència de cotes entre l’accés del vial al Cementiri
de Roques Blanques i la zona que es relaciona amb la plataforma d’accés a la masia i serveis existents,
apareixent un volum semienterrat en tota la longitud.

Vetllar per a que els accessos estiguin ben diferenciats entre les entrades i sortides del públic en general i les
entrades i sortides de l’àrea de servei, atès que és molt important que no es creuin en els seus recorreguts.

Per altre banda una altre objectiu és reservar un espai per a aparcament de vehicles dels usuaris del tanatori.

La urbanització de la parcel.la té l’objectiu de donar a l’espai exterior; intimitat i privacitat als usuaris per tal de
que el puguin utilitzar com si fos part de l’ edifici.

URBANITZACIÓ PARCEL.LA:

Les instal·lacions es situen al pati d’unió entre les dos parts i ocultat mitjançant gelosies i vegetació.
-

D’aquesta manera aconseguim separar completament i visualment el que fa als recorreguts, l’àrea privada de
servei del Tanatori i l’àrea pública pels usuaris del tanatori.
En tot moment la presència de vegetació acompanya als usuaris aconseguint aïllar-se de l’entorn. La
vegetació doncs, és important en el projecte atès que s’aconsegueixen diversos objectius:
Per una banda, la vegetació exterior a mode de tanca, acompanya durant el recorregut d’accés cap a l’interior
de l’edifici mitjançant una vegetació que separa i resol el desnivell entre les dues edificacions, el tanatori i la
masia. A més s’intensifica la vegetació un cop arriba a l’entrada dels vehicles de servei per tal d’independitzar
visualment la zona de serveis i la zona pública. L’aparcament també disposarà de vegetació per donar ombra
i sigui més agradable l’espai.
Per l’altra, la vegetació a l’interior de l’edifici també és molt important, un gran pati separa l’edifici en dos i al
mateix temps separa usos, la part més administrativa i de treball i la part més familiar i de cerimònies fent més
agradable la transició i les visuals aportant un espai de relax visual on s’hi plantarà un arbre singular i diferent
a la resta.
La sala de cerimònies té un pati annex que es tancarà amb la mateixa vegetació juntament amb una gelosia a
mode de tancament on hi creixerà vegetació. D’altra banda, també s’hi inclourà una petita làmina d’aigua.
Finalment, tant la zona d’accés on es situa l’aparcament i la part d’accés de servei, es resoldrà el desnivell
mitjançant un talús 1:3 (alçada-base), permetent que s’ hi pugui plantar pradera ja que el mur de contenció de
fons de parcel.la, necessari per resoldre el desnivell entre el terreny definitiu de la parcel.la i el vial d’accés,
serà el més baix possible, atenent als requisits normatius no permetent una alçada superior als 2,5 metres.
Descripció de l’ edifici
L’accés a l’edifici es situa en una cantonada, on el tancament es retirarà del pla de façana facilitant així un
porxo més ampli just a l’accés del tanatori, quedant integrat en l’entorn de vegetació i semisoterrat des del
talús de la part posterior de l’edifici (on hi ha el vial d’accés previ).

Pavimentació: Estarà formada per peces de formigó prefabricat tot garantint la classe III. Es realitzarà el
moviment de terres necessari per compactar les terres i la sub-base de tot l’ àmbit de la urbanització
corresponent a les zones d’ aparcament i pavimentació.

Aparcament en superfície: Es preveu una pavimentació amb formigó acabat remolinat i paviment mixte.

Vegetació: S’utilitzaran especies autòctones. Algunes arbustives, altres tipus tanca i arbres que proporcionin
ombres a l’ estiu.

En aquest punt d’entrada, que és la primera part de l’edifici, es situa la recepció, la zona de treball juntament
amb tots els seus serveis necessaris: office, vestuaris, banys i arxiu-magatzem. A l’espai central d’aquest
primer volum es situen els lloc de treball fixes que queden il·luminats per un pati interior final. També
s’inclouen els despatxos i espais de reunió amb els familiars, que es situen tocant al pati i separant així la part
més privada de la pública. Així, aquest primer volum queda separat a través d’un pati de l’altra volum de
l’edifici, el qual esdevé la peça més amplia del programa i on es concentraran més usuaris.
El porxo d’accés acompanya a l’edifici en tota la seva llargada creant un espai de transició entre exterior i
interior. L’enjardinament i la urbanització de l’entorn i de l’edifici permet tenir uns pati més o menys
independent just abans de l’entrada a la zona de cerimònies.

MD 2.2 Justificació de l’acompliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres
normatives si procedeix

- Ocupació de la parcel.la: 8% de la superfície respecte el sòl 7c → 41.131 m²

- Intensitat neta d’ edificació: No ultrapassarà 0,084 m²st/m²sl

- Tipus d’ ordenació: Edificació semisoterrada

- Qualificació urbanística: 7c

Els paràmetres urbanístics fixats pel pla són:

_ JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA
El projecte s’adequa al Pla General Metropolità de l’Àmbit dels Serveis Generals del Cementiri de Roques
Blanques de l’Ajuntament del Papiol.

A la segona part de l’edifici, s’hi accedeix també a través del porxo perimetral. A l’entrada s’hi situa el hall
d’accés que serveix de distribuïdor per una banda a les dues sales de vetlla per a les famílies i per l’altra
banda a la sala de cerimònies.
La sala de cerimònies situada junt el hall d’accés, tindrà l’accés des del hall i la sortida a l’exterior directament
sense passar pel hall, essent aquest el recorregut natural pels usuaris. La sala de cerimònies té un pati
contigu per donar un ambient de tranquil·litat i intimitat a la sala. Des d’aquest pati es surt directament a
l’exterior, al porxo on també es produeix l’accés a l’edifici.
Per darrera de les sales de vetlla i la sala de cerimònies, es situa tot el programa de serveis, donant al fons de
pàrcel.la i amb accés independent. Hi trobem ubicats els dos forns amb connexió a les sales d’introducció, les
quals queden visualment connectades a través d’obertures de vidre a la sala de les famílies i a la sala oratori,
respectivament. Dins el recorregut de serveis, trobem la sala d’urnes, la tanatopràxia i la sala magatzem per a
fèretres.
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- Alçada màxima: 7,5m mesurada respecte la cota de l’esplanada central del conjunt, situada davant de
l’entrada de la masia.

El projecte té un sostre de 1.058,74 m².

La planta baixa es situa coincidint amb el nivell definitiu del terreny a la cota d’accés.

El projecte compleix aquesta ordenança, tan pel que fa als serveis que presta com a les condicions d’
higiene del servei, com al programa de l’ edifici que s’ adequa la dimensió del mateix, el qual es
justifica a continuació.

Als efectes d’aplicació de les normes urbanístiques, els serveis funeraris s’ equipararan a l’ ús industrial per
considerar-se activitat que pot produir molèsties, i incomoditats a les persones. Es classifiquen dins la
categoria d’ activitats no admesa contigua a habitatge, però si a altres usos o industries.

Els serveis funeraris restaran sotmesos en tot cas a la Llei de Serveis Funeraris de Catalunya, de forma
especial, a la normativa estatal y autonòmica en matèria de cementiris, policia sanitària mortuòria, extracció d’
òrgans, llibertat de cultes i protecció de consumidors i usuaris.

_ORDENANÇA GENERAL DE SERVEIS FUNERARIS de l’ ajuntament del Papiol

(veure Annex 6. Projecte llicencia Activitats)

_ ORDENANÇA D’ USOS I ACTIVITATS de l’ Ajuntament del Papiol

Els murs de contenció de les terres no poden arribar en cap punt a una alçada superior de 2,5m per damunt de
la cota natural del límit, amb materials tradicionals o tractament vegetal de recobriment.

-Adaptació topogràfica del terreny: Les plataformes d’anivellament es configuren per una plataforma a la
cota d’accés que esdevé la prolongació de l’altimetria de l’aparcament principal, on es continua cap al mateix
nivell d’accés a la nova edificació o a una cota inferior que connecta amb l’accés de la masia i a l’edifici
existents de serveis.

- Usos: Oficines d’administració del cementiri, forns incineradors i serveis annexos, sales de cerimònies
multiconfessionals, sales de vetlla / espera i els seus serveis complementaris, botigues (floristeria, marbres,
cafeteria) i espais de manteniment i serveis del cementiri.
-Reserva d’ aparcament: 1 plaça / 50m² de sostre. → 22 places d’aparcament mínim.
El projecte contempla 36 places d’ aparcament
En relació a la reserva de places adaptades, es té en consideració: el PGM, el SUA9 i Decret d’ Accessibilitat,
agafant el cas més restrictiu:
-SUA9 Seguretat d’ Utilització i Accessibilitat
Art. 1.2 Dotació d’ elements accessibles
1.2.3 Places d’ aparcament accessibles
2.b En ús comercial, Pública Concurrència o Aparcament d’ ús públic, una plaça accessible per cada 33
places d’ aparcament o fracció.
2c En cualquier otro uso, una plaza accessible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200
plazas y una plaza accessible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
-Decret d’ Accessibilitat de Catalunya

Programa establert al Decret:

Art. 26. 2 Aparcament
De 10 a 70 places: 1 plaça adaptada

El projecte té magatzem de fèretres.

Magatzem de fèretres: Amb capacitat per emmagatzemar una reserva mínima de 15 dies de funcionament,
amb un mínim de 12 unitats.

De 101 a 150 places: 3 places adaptades

De 71 a 100 places: 2 places adaptades

De 151 a 200 places: 4 places adaptades

Dependències d’ atenció al públic i serveis comuns. Recepció, oficina administrativa, dependències de
contractació de serveis, sala d’ exposició de fèretres i urnes cineràries si és el cas i lavabos d’ acord amb la
normativa vigent.

El projecte té una recepció, hall d’ accés, sala d’ actes, zona de vending i lavabos públics, així com exposició
de flors. Per les dimensions de l’ edifici no disposa de sala d’ exposició de fèretres.

Per cada 200 places 1 plaça adaptada.
S’ aplica l’ establert al SUA per ser el més desfavorable, corresponent en aquest cas, a una plaça accessible
per cada 50 places d’ aparcament o fracció.

Local per la guarda de vehicles. Haurà de disposar dels mitjans necessaris per al rentat i desinfecció dels
vehicles.

El projecte té una cotxera per a dos vehicles en concordança amb la dimensió de l’ edifici i el servei que ha de
donar.

Vehicles:

El projecte compleix amb aquest requeriment.

Altres característiques: L’ entrada i circulació de cadàvers serà independent de la reservada a l’ accés per a
vianants de familiars i visitants.

El projecte disposarà d’ una zona a condicionada a l’ exterior de l’ edifici per aparcament de vehicles dels
visitants, amb capacitat de 36 vehicles , superior al mínim requerit al POUM.

Estacionament per a vehicles de visitants: Amb una capacitat per a dos vehicles per cada sala de vetlla.

El projecte té un espai amb capacitat per a dos vehicles en concordança amb les dimensions de l’ edifici.

El projecte té previst 52 places d’ aparcament → 1 plaça d’ aparcament adaptada.
La mida de les places d’ aparcament són de 2,50m (més grans del mínim de 2,20m d’ ample), no
obstant això el projecte té 1 plaça adaptada amb les mides especificades en el Codi d’ Accessibilitat
de Catalunya.
-Separacions mínimes: l’edificació es situa a més de 150m de distancia a la calçada de l’AP-7 per tal de que
el compliment als requeriments tèrmics sigui menor.
El projecte compleix aquest paràmetre.
En compliment de la normativa de protecció civil i la IT-001 de la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat, els paraments de la nova edificació hauran de ser capaços de suportar una radiació térmica
mínima de 65 kW/m².
-Situació Planta baixa: Segons l’ adaptació topogràfica del terreny per situar el nivell definitiu del terreny.
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Fèretres:
El projecte té l’ espai necessari per emmagatzemar els fèretres.
Altres mitjans materials
Mitjans personals
_ LLEI 2/1997 SOBRE SERVEIS FUNERARIS
_ DECRET 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària
mortuòria.

_ ALTRES NORMATIVES D’ APLICACIÓ
En relació a les normatives, que cal tenir en consideració per la redacció del projecte i que queden
justificades totes elles al Projecte de llicencia ambiental i Projecte de bombers. Són les següents:

REFERENCIES NORMATIVES AMBIENTALS I SANITARIES
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITC-BT-01 a
ITC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02.
Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els
llocs de treball.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció
i el control de la legionel·losi DOGC núm. 4185, 29.07.04
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionel·losis.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humà.
Real Decreto 109/2010, de 5 de febrer, per el que es modifiquen diversos reals decrets en matèria sanitària
para la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i
el seu exercici i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a las activitats de serveis i el seu lliure exercici.

REFERENCIES NORMATIVES SEGURETAT I INCEDIS
Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i
infraestructures i edificis.
Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de l’edificació SI-CTE.
Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització del Codi Tècnic de l’edificació SUA-CTE.

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis.

Instruccions Tècniques complementàries de la Generalitat de Catalunya

Instruccions de la Taula Interpretativa de la Normativa de Seguretat contra incendis (TINSCI)

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
Descripció de l’ edifici

_ Configuració general: forma, volumetria, alçades, número de plantes i accessos:
L’ edifici

L’accés a l’edifici es situa en una cantonada, on el tancament es retirarà del pla de façana facilitant així un
porxo més ampli just a l’accés del tanatori, quedant integrat en l’entorn de vegetació i semisoterrat des del
talús de la part posterior de l’edifici (on hi ha el vial d’accés previ).

En aquest punt d’entrada, que és la primera part de l’edifici, es situa la recepció, la zona de treball juntament
amb tots els seus serveis necessaris: office, vestuaris, banys i arxiu-magatzem. A l’espai central d’aquest
primer volum es situen els lloc de treball fixes que queden il·luminats per un pati interior final. També
s’inclouen els despatxos i espais de reunió amb els familiars, que es situen tocant al pati i separant així la part
més privada de la pública. Així, aquest primer volum queda separat a través d’un pati de l’altra volum de
l’edifici, el qual esdevé la peça més amplia del programa i on es concentraran més usuaris.

El porxo d’accés acompanya a l’edifici en tota la seva llargada creant un espai de transició entre exterior i
interior. L’enjardinament i la urbanització de l’entorn i de l’edifici permet tenir uns pati més o menys
independent just abans de l’entrada a la zona de cerimònies.

A la segona part de l’edifici, s’hi accedeix també a través del porxo perimetral. A l’entrada s’hi situa el hall
d’accés que serveix de distribuïdor per una banda a les dues sales de vetlla per a les famílies i per l’altra
banda a la sala de cerimònies.

La sala de cerimònies situada junt el hall d’accés, tindrà l’accés des del hall i la sortida a l’exterior directament
sense passar pel hall, essent aquest el recorregut natural pels usuaris. La sala de cerimònies té un pati
contigu per donar un ambient de tranquil·litat i intimitat a la sala. Des d’aquest pati es surt directament a
l’exterior, al porxo on també es produeix l’accés a l’edifici.

Per darrera de les sales de vetlla i la sala de cerimònies, es situa tot el programa de serveis, donant al fons de
pàrcel.la i amb accés independent. Hi trobem ubicats els dos forns amb connexió a les sales d’introducció, les
quals queden visualment connectades a través d’obertures de vidre a la sala de les famílies i a la sala oratori,
respectivament. Dins el recorregut de serveis, trobem la sala d’urnes, la tanatopràxia i la sala magatzem per a
fèretres.

Programa funcional: ús característic i resta d’usos:

Els recorreguts independents entre els usuaris i els treballadors del tanatori queda totalment garantit.

- Planta baixa cota +362,50m: L’ edifici es desenvolupa tot en una sola planta. Així mateix, a la planta baixa es
situa tot el programa de l’ edifici. El programa consta d’ una Àrea Pública i una Àrea de Serveis, molt ben
diferenciada.

Les instal·lacions es situen al pati d’unió entre les dos parts i ocultat mitjançant gelosies i vegetació.
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Àrea pública:
Recepció
Zona de treball
Expositor de flors
Sala d’atenció 1
Sala d’atenció 2
Sala de reunions 1
Sala de reunions 2
Despatx gerent
Sala d’espera
Sala de vetlla
Hall
Bany públic
Bany adaptat
Sala cerimònies
Àrea de Serveis:
Magatzem
Office treballadors
Bany
Vestuaris
Bany adaptat
Passadís accés servei
Sala introducció
Zona desmuntatge, forns i filtres
Sala introducció
Passadís de servei
Cambra de conservació
Bany oficiant
Vestuari oficiant

- Planta Cobertes: S’estableix una coberta enjardinada que resol la transició amb el vial superior.

Descripció bàsica dels sistemes constructius de l’edifici i principals característiques:
-Sustentació
La previsió és que a nivell de fonaments es pugui plantejar una solució mitjançant sabates superficials de
formigó armat o sabates superficials sobre pous de formigó no estructural, sota els pilars de formigó armat.
Aquests fonaments s’ancoraran un mínim de 20cm a l’estrat resistent.
Per a la contenció de terres es proposen murs pantalla de 45cm d’amplada i murs perimetrals de formigó
armat in situ de 30cm d’amplada, recolzats sobre sabates corregudes també de formigó armat. En tots els
casos seran elements estructurals autoportants.

-Estructura
Té forma rectangular i unes dimensions aproximades de 58x21m.
S’articula en dos blocs mitjançant junta de dilatació.
L’estructura horitzontal es resol amb llosa massissa de formigó armat de cantells variables entre 30 i 45cm,
recolzada en jàsseres planes i de cantell, damunt pilars i murs de formigó armat. La geometria d’aquestes
jàsseres varia segons les necessitats arquitectòniques i estructurals.
L’estructura vertical es soluciona amb pilars de formigó armat situats sobre eixos regulars. La llum entre eixos
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és d’entre 3,60 i 10,40m. Cal assenyalar, a títol particular, que a la façana principal es proposen pilars de
formigó prefabricat per poder reduir la secció d’aquests.

Veure Annex a la Memòria MA-ESTRUCT. Memòria de l’estructura
-Coberta

La coberta vegetal està composada per les següents capes (des del suport fins a l’exterior):
- Formigó cel·lular de formació de pendents
- Capa de regularització de morter
- Làmina geotextil de protecció 300 gr/m²
- Làmina impermeabilitzant antiarrels
- Làmina protectora i de retenció d’aigua 500 gr/m²
- Aïllament tèrmic de plaques de poliestiré extruït
- Placa drenant DE 25
- Làmina filtrant
- Geocel·les perforades de 10-15 cm
- Substrat 10-15 cm
- Plantació.

-Façana
Les façanes opaques seran de formigó vist, amb aïllament de llana de roca de 8cm, , trasdossat interior
autoportant, utilitzant un revestiment de fusta als primers 2,5m des del paviment de planta baixa a mode de
sòcol en algunes estances.
Les façanes de vidre tindran fusteria d’ alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres amb càmera.
S’hauran de construir els tancaments de la nova edificació utilitzant murs de formigó armat, parets de maó
refractari o que suporti altes temperatures i l’ús de vidres resistents a la calor (> 7,73 kW/m²).
Els tancaments també hauran de ser capaços de suportar la sobrepressió mínima establerta per la Directriu
de Protecció Civil de la Generalitat (370 mbar).

-Acabats

Els acabats dels paraments verticals de les sales interiors tenen diferents solucions segons si formen part del
programa de l’ àrea pública o de l’ àrea de servei. En general s’utilitzen revestiments de fusta amb lames o
continus en les zones nobles fins a 2,5m i la resta enguixat i pintat. En canvi a l’ àrea de servei enguixat i
pintat. Els lavabos seran de gres porcel·lànic.

Les pavimentacions seran de formigó acabat remolinat en els espais exteriors, classe III. La pavimentació
interior de l’ àrea pública es resoldrà amb un gres porcel·lànic i la pavimentació de l’ àrea de servei amb
formigó acabat llis.

Memòria instal·lacions

Els fals sostres només seran en espais humits i es resoldran amb cartró-guix amb perfilaria oculta hidròfugs,
mentre que a les zones nobles l’acabat de la llosa de formigó serà visible.
-Instal·lacions
Veure Annex a la memòria MA-MD2.3
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MD 2.4 Relació de superfícies

M2 DE SOSTRE
176,00
1.234,74

1.058,74

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

EDIFICI

PATIS
TOTAL

ESPAI

27,85
75,86
10,98
15,16
13,62
13,63
18,35
17,93
16,83
2,83
15,22
4,84
15,36
3,71
18,52
24,35
37,15
1,92
4,35
4,48
2,18
169,31
7,03
16,00
78,34
17,07
23,46
25,26
4,43
18,16
3,72
2,41
21,98

ÀREA

SUPERFÍCIES ÚTILS
Planta Baixa: cota +93,46 m

RECEPCIÓ
ZONA DE TREBALL
EXPOSITOR DE FLORS
ARXIU
SALA ATENCIÓ 1
SALA ATENCIÓ 2
SALA REUNIONS 1
SALA REUNIONS 2
DESPATX GERENT
BANY
VESTUARIS
BANY ADAPTAT
OFFICE TREBALLADORS
MAGATZEM
SALA D’ESPERA
SALA DE VETLLA
HALL
BANY
BANY
BANY
BANY ADAPTAT
SALA CERIMÒNIES
PASSADÍS
SALA INTRODUCCIÓ 1
ZONA DESMUNTATGE, FORNS I FILTRES
SALA INTRODUCCIÓ
PASSADÍS
CAMBRA CONSERVACIÓ
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA
BANY
VESTUARIS OFICINAT
BANY OFICINAT

736,67 m²

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI
Planta coberta. Cotes variables segons plànols
Instal·lacions a l’ exterior.
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
MD 3.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici

Memòria descriptiva de l’estructura

L’edifici només podrà ser destinat als usos previstos en el projecte. La dedicació d’algunes de les seves
dependències, a un ús diferent al projectat, requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús que serà objecte
d’una nova llicència. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el seu nou destí no alteri les condicions
de la resta d’edifici ni sobrecarregui les seves prestacions inicials en quant a estructura, instal·lacions, etc.

MD 3.2 Seguretat estructural
Veure Annex a la memòria MA-MC2
MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
Veure ANNEX I del document (Justificació per donar compliment a les exigències de seguretat en cas
d’incendis, CTE-SI)

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
La majoria de paràmetres d’aquesta exigència queden reflectits als plànols
SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes
1. La resistència al lliscament dels paviments per a totes les zones d’us general (Rd) amb superfícies amb
pendents inferiors al 6% es limitarà entre 15 i 35, amb un paviment del Classe 1.
La resistència al lliscament dels paviments per a totes les zones d’us general (Rd) amb superfícies amb
pendents igual o major al 6% i escales es limitarà entre 35 i 45, amb un paviment del Classe 2.
Els espais exteriors, amb paviments de Classe 3, tindran la Resistència al lliscament Rd>45.

Les baranes situades en zones de circulació tindran una alçada de 80 cm com a mínim.

2. En l’àmbit del projecte no existeixen discontinuïtats al paviment superiors a 5cm. Durant l’execució de l’obra
es controlaran les juntes per tal de que no es donin ressalts superiors a 4 mm. A cap zona de circulació
existeixen forats pels que càpiga una esfera de 1.5 cm de diàmetre.
El projecte no conté cap graó aïllat, ni dos consecutius.
3. Per tal d’evitar el risc de caigudes als desnivells entre plantes les baranes tindran una atura de 90cm o
110cm quan la diferencia de cota sigui superior als 6 m.
Les obertures existents a façana en cada planta disposaran d’un element de protecció de 1,1 m d’alçada ja
que la diferencia de cota es superior a 6m.
El disseny de la barana no és fàcilment escalable per infants ni tenen obertures que puguin ser travessades
per esferes de 10 cm.
4. Escales: S’adjunta fitxa justificativa MA SUA-9/ D135/95 Veure annexes memòria
5. No es de compliment per no tractar-se d’ús residencial habitatge

SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat.

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de l’edifici
complint el DB SU 2.

No hi ha elements fixes que sobresurtin de les façanes a les zones de circulació.

1. L’alçada lliure a les zones de circulació es de 2.50m o com a mínim superior als 2.20m exigits.

Els vidres existents a les àrees amb risc d’impacte, es a dir, les parts baixes de les finestres i portes de vidre,
tindran la següent classificació segons la norma UNE EN 12600:2003.

Les parts vidrades de les portes son de vidre trempat o laminat i resisteixen sense trencament un impacte de
nivell 3. segons la UNE EN 12600:2003.

Les grans superfícies envidrades i les portes de vidre que no disposin de tiradors o marc disposaran de
senyalització visualment contrastada situada a una altura inferior compresa entre 0,85 i 1,10 m i una altura
superior compresa entre 1,5 i 1,7 m.

2. Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en portes corredisses d’accionament
manual així com els elements d’obertura i tancament automàtics que disposaran de dispositius de protecció
adequats al tipus d’accionament i compliran les especificacions tècniques pròpies.

SUA 3 Seguretat enfront de quedar tancat.

1. Les portes dels recintes que tinguin dispositius de bloqueig des de l’interior (serveis, vestidors, etc) tindran
un sistema de desbloqueig des de l’exterior i la seva il·luminació estarà controlada des de l’interior.

La força de les portes de sortida serà de 140N com a màxim i de 25N per a les portes situades en itineraris
accessibles.

SUA 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada.

Exclusiva per a persones

Exclusiva per a persones

Zona

100

20

Luminància mínima [lux]

1. A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació inadequada
complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU
4, els nivells mínims d’il·luminació seran:

Exterior

fu ≥ 40%

0,5-1

Interior

Emergència
factor d’uniformitat mitjà

2. Es dotarà amb enllumenat d’emergència els recintes i recorreguts establerts pel DB-SI, inclosos els
itineraris accessibles i les senyals de seguretat. Les lluminàries d’emergència aniran situades com a mínim
a 2m per damunt del terra.

(Veure estudi lumínic a ANNEX MA-INST-CALC.)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9765943 LMCYB-CWGKI-NNRMF 209490CBB15B78BF0D26086CCAA498A604456450) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

Número de l'anotació: 360, Data d'entrada: 31/01/2020 4:06:00 PM
ADJUNT (TD99): ADJUNT_1_542_Entrega_Basic_Tanatori_Roques
_Blanques.pdf_31012020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: LMCYB-CWGKI-NNRMF
Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:01 PM
Pàgina 12 de 95

SUA 5 Seguretat per alta ocupació.
Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les persones i la
sectorizació amb elements de protecció i contenció en previsió del risc d’aixafament.
SUA 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament

MD 3.5 Salubritat
HS1 Protecció enfront la humitat

Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als seus
tancaments complint el DB HS 1.

HS 2 Recollida i evacuació de residus

Veure fitxa MA HS adjunta a annexes de la memòria

El projecte no té piscina, pous o similars.

Aquest punt exposa el funcionament de la recollida i evacuació dels residus generats en l’ ús de l’ edifici

Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegament en piscines, dipòsits, pous i similars
mitjançant elements que restringeixin l’accés.

SUA 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment

Funcionament de l’ evacuació:

Pel que fa el càlcul de superfície d’ emmagatzematge, es fa servir la taula resum de proposta de càlcul, de
Hàbitat Urbà-Medi Ambient i Serveis Urbans:

Es determina l’ ús de tanatori com a grup A, atès que no està especificat explícitament aquest programa.

Per determinar el Grup que pertany l’ edifici s’ utilitza la taula:

El dimensionat de les sales de deixalles hauran de tenir una superfície igual o superior a la que es determini
del càlcul de superfície que es deriva de la taula de resum del document “Estudi de la cambra de residus
en establiments generadors de residus municipals” d’ Habitat Urbà – Medi Ambient i Serveis
Urbans.”

Per tant, els residus generats es traslladen al magatzem de deixalles situats a la façana nord de l’
edifici , a la zona de serveis de l’ edifici , donant directament a l’ exterior.

Hi haurà varis punts d’ emmagatzematge distribuïts per l’ edifici, en funció de les diferents zones.

Veure fitxa MA HS adjunta a annexes de la memòria.
L'aparcament disposa en els seus accessos des de l'exterior d'un espai d'accés i espera en la seva
incorporació a l'exterior de 4,5m i un pendent del 5% com a màxim.
L'aparcament disposa d'un recorregut de vianants d'una amplada superior a 80cm no inclosa en el mínim
exigible als vials per a vehicles que s'identificarà amb un paviment diferenciat.
A l'aparcament es senyalitzarà, segons els que estableix el codi de circulació, sentits de circulació i sortides,
velocitat màxima de 20 km / h i les zones de trànsit i pas de persones, a les vies o rampes de circulació i
accés.
Si a l'aparcament poden accedir vehicles pesats es senyalitzaran gàlibs i alçades limitades.
La zona destinada a càrrega i descàrrega i magatzem queda delimitada i senyalitzada.
El projecte contempla un aparcament en superfície.
SUA 8 Seguretat enfront del risc de llamps
Per les característiques de l’edifici i el risc admissible de la freqüència d’impactes és necessària l’ instal·lació
de protecció al llamp.
Es justifica en la fitxa MA SUA-8. Veure annexes de la memòria
SUA 9 Accessibilitat
Es justifica el DB SUA-9 i el decret 135/1995 Codi d’accessibilitat en la fitxa adjunta MA SUA-9/ D135/95.
Veure annexes de la memòria
Els serveis higiènics de l’edifici disposaran de lavabos adaptats, un per homes i un per dones. Aquests
espais estaran comunicats amb un itinerari accessible, disposaran d’un espai de gir de diàmetre 1,5m ,
portes que compleixin amb el requisits d’itinerari accessible i barres de recolzament i mecanismes
diferenciats cromàticament. Per tal de donar compliment el decret 135/1995 també disposaran de la porta
del bany accessible amb obertura cap a l’exterior o corredissa, espai d’apropament lateral a l’inodor de 0,8
m i frontal al rentamans, rentamans sense peu i barres de suport entre 0,7 i 0,75 per agafar-se en les
transferències laterals.
El mobiliari fix de les zones d’atenció al públic tindrà un punt d’atenció accessible.
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Per tant, la superfície total que cal reservar com a magatzem de deixalles segons l’ HS2 , com a mínim, és
4,46m2, per se un edifici de més de 250m2.
El projecte contempla una sala de 6,30m² aproximadament.
(veure plànol 2.1.03 superfícies útils)
HS 3 Qualitat de l’aire interior
L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de disseny d'acord
amb el DB HS 3. Veure l’annex de la memòria d’instal·lacions. MA-INS. Apartat 12:intstal.lació de ventil.lació.
Veure fitxa MA HS adjunta a annexes de la memòria

HS 4 Subministrament d’aigua
L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministrament d’aigua i equipament higiènic d'acord amb el
DB HS 4..
Veure fitxa MA HS adjunta a annexes de la memòria
HS 5 Evacuació d’aigües
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de dissenys,
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del Decret
d’ecoeficiència 21/2006.
Veure fitxa MA HS adjunta a annexes de la memòria
Veure Fitxa Decret d’ Ecoeficiència

MD 3.6 Protecció enfront del soroll
Justificació HR1, HR2, HR3, HR4.
S’adjunta fitxa justificativa MA HR.
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MD 3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica

L’objectiu del requisit bàsic “Estalvi d’energia” consisteix en aconseguir un ús racional de l’energia
necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així
mateix que una part d’aquest consum provingui de fonts d’energia renovable, o bé alternatives o residuals.
HE1 Limitació de demanda energètica

Els edificis disposaran d’una evolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda
energètica necessària per assolir el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del
regim d’estiu i d’hivern, així com per las seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i
exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que
puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar les pèrdues
o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos.

Veure fitxa MA HE adjunta a annexes de la memòria, on es justifiquen els requeriments a complir per satisfer
aquest document bàsic

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic
dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. Aquesta exigència es
desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE i en la
exigència bàsica HE2 del CTE i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici.

Remarcar que els elements de control s’instal·laran per a cada unitat de conversió aigua / aire, ja siguin
inductors o climatitzadors.

Veure fitxa MA HE adjunta a annexes de la memòria, on es justifiquen els requeriments a complir per satisfer
aquest document bàsic

HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la
vegada eficaces energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encès a l’ocupació
real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en las zones
que reuneixin unes determinades condicions.

Es compliran tots els paràmetres establerts en el DB HE3 per complir amb les exigències bàsiques
establertes al respecte.

La documentació i càlculs justificatius de lo disposat en el present DB HE3 del CTE es realitza a la
MA-INSTAL.

Veure fitxa MA HE adjunta a annexes de la memòria.

HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Veure fitxa MA HE adjunta a annexes de la memòria, on es justifiquen els requeriments a complir per satisfer
aquest document bàsic

Es compliran tots els paràmetres establerts en el DB HE4 per complir amb les exigències bàsiques
establertes al respecte.

HE5 Contribució solar mínima d’energia elèctrica
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El present edifici disposa d’un sistema de captació fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica de baixa
tensió per a producció i venta d’electricitat.
Es compliran tots els paràmetres establerts en el DB HE5 per complir amb les exigències bàsiques
establertes al respecte.
Les fitxes justificatives relatives a les instal·lacions també estan justificades a l’ annex MA-INSTAL Memoria
Instal.lacions.

MD 3.8 Altres requisits
MD 3.8.1 Decret d’Ecoeficiència
S’adjunta fitxa justificativa dels requeriments a complir per satisfer aquest Document Bàsic
Veure Annex a la memòria MA-ECO Decret d’Ecoeficiència.
Informe Certificació Energètica

MC.Memòria constructiva

Enderrocs i serveis afectats
Enderrocs
Serveis afectats
Característiques del terreny i moviment de terres
Característiques del terreny
Moviment de terres

Enderrocs: No hi ha preexistències a enderrocar

Serveis afectats: No hi ha serveis afectats dins la parcel.la, segons el topogràfic.

No obstant això, segons el plànol topogràfic hi ha una Estació Transformadora a l ‘Avda. de Font i Sagué.
S’indiquen també els diferents embornals i les columnes d’enllumenat de les voreres del carrer Avenc del Daví,
Avda del Vallès i Avda. de Font i Sagué.
Característiques del terreny:

Com s’ha comentat, actualment, es disposa d’un geotècnic datat a l’any 1986. Caldrà realitzar un nou estudi de
geotècnia per verificar les dades aportades.
Segons l’estudi actual, ens trobem en un terreny situat geològicament a la vorera Sud-Occidental de la Serralada
Litoral Catalana, constituïda fonamentalment per un basament de roques granítiques, més o menys alterades,
sobre el que recolza ocasionalment una coberta de materials Quaternaris i Terciàries formats per argiles,
arenisques, conglomerats i sorres d’alteració.

Es diferencien dos nivells geotècnic:
Nivell A: Pòrfid granític molt alterat, mitjanament compacte a compacte.
Nivell B: Pòrfid granític alterat, compacte a molt compacte.

Les càrregues admissibles seran de 4kg/cm2 en el cas de sabates superficials.
Fonamentació:

La previsió és que a nivell de fonaments es pugui plantejar una solució mitjançant sabates superficials de formigó
armat o sabates superficials sobre pous de formigó no estructural, sota els pilars de formigó armat. Aquests
fonaments s’ancoraran un mínim de 20cm a l’estrat resistent.
Per a la contenció de terres es proposen murs pantalla de 45cm d’amplada i murs perimetrals de formigó armat in
situ de 30cm d’amplada, recolzats sobre sabates corregudes també de formigó armat. En tots els casos seran
elements estructurals autoportants.
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MN. NORMATIVA APLICABLE
ACCESSIBILITAT

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones

la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

Els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incloïen amb caràcter permanent als edificis, en
funció de l’ús previst, portaran la marca CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de
construcció transposada pel RD 163071992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

CTE DB Document Bàsic SUA

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de
universal.
ASPECTES GENERALS

Seguretat d’utilització i accessibilitat

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

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

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

SEGURETAT ESCTRUCTURAL

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Llei d’accessibilitat

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

ÚS DE L’EDIFICI

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O.
09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
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CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat

Salubritat, HS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

SALUBRITAT
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Ley del ruido

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

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

Ordenances municipals

ESTALVI D’ENERGIA
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

HE-0 Limitació del consum energètic

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques

HE-1 Limitació de la demanda energètica

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

SISTEMES ESTRUCTURALS
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

Instrucció d'Acer Estructural EAE

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria
civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
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SISTEMES CONSTRUCTIUS
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
1314/1997, excepte els

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

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

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

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,

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

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

Ordenances municipals

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

Instal·lacions d’evacuació

Ordenances municipals

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

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
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Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias

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

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

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

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

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

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

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

Instal·lacions d’electricitat
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

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

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

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

y acceso de ciertos centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Normas sobre ventilación

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

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

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

(DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

CONTROL DE QUALITAT

Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
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Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

de residus de la construcció i demolició, i el

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

GESTIÓ DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

LLIBRE DE L’EDIFICI

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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Memòria bàsica d’ instal·lacions

MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
MA-INS
MA-ESTR Memòria bàsica estructura

Fitxa justificativa per donar compliment a les exigències de Seguretat en cas d’ incendis.
SI-4 Instal·lació de protecció contra incendis

Fitxa justificativa

MA-ECO
Justificació compliment normativa vigent en matèria d’ Eficiència Energètica en les obres
d’urbanització i d’edificació. Fitxa Justificativa Decret d’Ecoeficiència.

MA-SI

Fitxes justificatives per donar compliment a les exigències de Seguretat d’Utilització

Fitxes justificatives per donar compliment de les exigències d’Habitabilitat, Salubritat.

SUA-9/ D135/95 Justificació de l’accessibilitat en l’edificació

SUA-8 Instal·lació de protecció al llamp.

SUA-4 Justificació seguretat il·luminació inadequada

MA-SU

MA-HS
HS-1 Protecció enfront a la humitat (executiu)

HS General

HS-3 Qualitat de l’aire interior

HS-2 Recollida i evacuació de residus
HS-4 Subministrament d’aigua
HS-5 Evacuació d’aigües
Fitxes justificatives per donar compliment de les exigències bàsiques enfront el soroll
HR General

MA-HR

Fitxes justificatives per donar compliment de les exigències bàsiques de la demanda energètica de
HE 0: Limitació del consum

Construcció

MA-HE
l’edifici.

HE 1: Limitació de la demanda energètica
HE 2: Rendiment de las instal·lacions tèrmiques (RITE)
HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’ il·luminació

MA-Sisme Fitxes justificatives per donar compliment a la Norma NCSE-02. Norma de
Sismo-resistent.
MA-RESIDUS. Estudi de gestió de residus. Fitxa de residus del COAC.
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Descripció del sistema de Climatització
Descripció general i equips
Es proposa una instal•lació d’ expansió directa de cabal variable de refrigerant, amb
R410A, que permet la connexió frigorífica d’ una unitat exterior a diferents unitats interiors
mitjançant un BC controller en les línies frigorífiques, donant servei de fred o calor cada
unitat interior de manera independent i simultània en funció de la demanda de cada
El tractament tèrmic del cabal de l’ aire exterior també es fa amb sistema de cabal

sala a climatitzar.
de refrigerant variable, i amb unitats climatitzadores específiques.
Els equips previstos son de tipus inverter de la marca MITSUBISHI ELECTRIC de la sèrie
CITY MULTI o equivalent, que permeten adaptar la velocitat del compressor a les
necessitats de cada moment, consumint únicament l’ energia necessària en cada
moment.
Amb aquest concepte d’ instal•lació, els sistemes frigorífics definits son els següents:
- Sistema de tractament d' aire primari per a les zones de Recepció, Despatxos i Sales
de reunions.
- Recuperador de calor d' aire primari per a les zones de Hall, Sala d’ espera i de Vetlla
-Sistema de tractament d' aire primari i càrregues tèrmiques per a la zona de l' Oratori
- Unitat interior de Hall, Sala d’ espera i de Vetlla
- Sistema d' unitats interiors de les zones de Recepció, Despatxos i Sales de reunions.
També es disposarà de un conjunt split de paret solament fred, MITSUBISHI ELÈCTRIC
tipus “power inverter”, o equivalent per la Sala RAC-SAI.
Les unitats exteriors, així com els climatitzadors d’ aire primari i el de tractament d’
aire de l Oratori, es situaran a la sala tècnica de l’ edifici situada a la Planta Baixa.
Les unitats interiors de tractament d' aire de cada zona específica de l' edifici, es
La distribució d’ aire tractat a les sales a climatitzar es farà mitjançant conductes de

situaràn en el passadís mes proper, o bé en el sostre registràble de l' aseo més proper.
xapa galvanitzada tipus sendzimir, aïllat segons el que disposa la IT1.2.4.2.2 amb manta
de llana de vidre amb revestiment de kraft més alumini reforçat que actuarà com
suport i barrera de vapor.
El material de difusió previst seran difusors lineals situades en els perímetres de cada
L’ edifici disposarà d’ un sistema de ventilació per aportar el cabal d’ aire exterior

sala a climatitzar.
que eviti, en els diferents locals en els que es realitzi alguna activitat humana, la
formació de concentracions de contaminats d’ acord amb el que s’ estableix en l’

1

apartat 1.4.2.2 del RITE-2007. La categoria de la qualitat d’ aire interior (IDA) que haurà

Els aseos disposaran d’ extracció forçada a raó de 25 l/s per wc.

d’ obtenir-se, serà com a mínim, IDA-2.

Tal com s’ ha indicat abans, l’ aire exterior de ventilació es pretractarà amb uns

climatitzadors d’ aire primari CL-AE situats en la zona tècnica de Planta Baixa, abans

de ser impulsat als locals de l’ edifici previ pas per les UTAs (Unitats de Tractament d'

Degut a que el sistema de climatització d’ aquest edifici té un cabal d’ aire expulsat

Aire) interiors corresponents.

a l’ exterior per mitjans mecànics superior a 1800 m3/h, aquests climatitzadors CL-AE,

L’ Oratori disposarà d’ una unitat climatitzadora independent de la resta de l’ edifici

segons la IT1.2.4.5.2 disposaran d’ un recuperador d’ energia.

CL-ORATORI que tractarà les càrregues internes d’ aquests local, conjuntament amb el

En les boques d’ entrada i sortida d’ aire dels climatitzadors es preveurà la

seu cabal de ventilació.

col•locació de silenciadors per atenuar el soroll a valors que permetin complir amb els
paràmetres del DB-HR CTE.

Apartat referent a l’ us racional de l’ energia

Quan les instal·lacions de climatització es trobin en funcionament, disposaran d’ un

sistema de regulació automàtica que permetrà adequar l’ús de l’energia consumida

per cadascuna de les unitats de climatització a les necessitats de l’ edifici en tot moment

Salubritat

L’ edifici disposarà d’ un sistema de ventilació per aportar el cabal d’ aire exterior

diferents locals on es realitzi alguna activitat humana, d’ acord amb el que s’ estableix

suficient que eviti la formació d’ elevades concentracions de contaminants en els

En els aseos l’ obertura d’ extracció es disposarà en el compartiment més contaminat,

en l’ apartat 1.4.2.2 i següents, de la IT1 del RITE.

que en el cas de lavabos i locals de banys, es aquell en el que es troba situat el wc.

Descripció del sistema de producció d' a.c.s.

En relació al compliment de la Normativa sobre la captació d'energia solar, cal dir

que l'edifici nomes necessita ACS en les dutxes dels vestidors ( 2 ut) que s'utilitzen de

forma molt esporàdica ja que no son necessàries pel desenvolupament diari dels treballs

i no superant en cap cas el consum mínim del HE4 del CTE ni el valor mínim establert en

el Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya, de 50 litres / dia

Justificació del compliment de l’ exigència de qualitat d’ aire
interior de l’ apartat IT 1.1.4.2

Cabal mínim de l’ aire exterior de ventilació

2
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mitjançant climatitzadors especifics, per aportar el cabal d’ aire exterior que eviti, en

Tal com s’ ha indicat anteriorment, l’ edifici disposarà d’ un sistema de ventilació,

aquest apartat: vestuaris, magatzems.

que la categoria anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. Estan inclosos en

AE2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants

l’ aire interior de la zona ocupada. Es troben inclosos en aquest apartat: extracció de

contaminants perjudicials per a la salut en concentracions majors que les permeses en

AE4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i

humitat, etc. Estan inclosos en aquest apartat: lavabos, etc.

AE3 (alt nivell de contaminació): aire que procedeix de locals amb producció de

els diferents locals en els que es realitzi alguna activitat humana, la formació de
concentracions de contaminants d’ acord amb el que s’ estableix en l’ apartat 1.4.2.2
del RITE-2007.
haurà d’ obtenir-se, serà com a mínim, la indicada en la taula 1.4.2.1 del RITE.

En funció de l’ús de cada local, la categoria de la qualitat d’ aire interior (IDA) que
considerant-se un IDA2 ( 12,5 litres/s per persona) pel vestíbul, oficines i sales de Vetlla; y

campanes de fums, aparcaments, etc.

L’ aire de les categories AE3 i AE4 no és empleat com aire de recirculació o de

local fins locals de servei, lavabos i garatges.

L’ aire de categoria AE2 pot ser empleat solament com aire de transferència de un

Solament l’ aire de categoria AE1, exempt de fum de tabac, serà retornat als locals.

de superfície en planta.

El cabal d’ aire d’ extracció de locals de servei serà com a mínim de 2 dm3/s per m2

un IDA-3 per la zona de l' Oratori.
Filtració de l’ aire exterior mínim de ventilació
L’ aire exterior de ventilació s’ introduirà degudament filtrat a l’ edifici.
Les classes de filtració mínimes a emprar, en funció de la qualitat de l’ aire exterior
(ODA) i de la qualitat de l’ aire interior requerida (IDA), seran les indicades en la taula

transferència. Amés, l’ expulsió a l’ exterior de l’ aire d’ aquestes categories no serà

corregida 1.4.2.5 del RITE-2007 segons BOE nº 51 del dia 28 de febrer de 2008, i

comú a l’ expulsió de l’aire de les categories AE1 i AE2, per evitar la possibilitat de

en la taula 3.6 de l’ apartat 3.3.2.2. del DB-HR del CTE.

4

el valor del nivell sonor continu equivalent estandaritzat, ponderat A, Leq, A,T, establert

unitats interiors d’ aire condicionat, situats en recintes protegits, haurà de ser menor que

Els nivells de potència acústica Lw màxim dels equips que emeten soroll, tals com les

de l’ Edificació, i en particular:

Es complirà la exigència del document DB-HR Protecció front el soroll del Codi Tècnic

Justificació del compliment de la exigència de qualitat acústica
de l’ apartat IT 1.1.4.4

conductes i aparells situats en els mateixos.

Els falsos sostres tindran registres d’ inspecció en correspondència amb els registres en

operacions de manteniment.

una obertura d’ accés o una secció desmuntable de conducte que permetrà les

Els elements instal·lats en les xarxes de conductes seran desmuntables i hauran de tenir

12097 per permetre les operacions de neteja i desinfecció.

Les xarxes de conductes disposaran d’ obertures de servei segons la norma UNE-ENV

Conductes d’ aire

Justificació del compliment de la exigència de higiene de l’
apartat IT 1.1.4.3

contaminació creuada.

concretades en les especificacions de les unitats climatitzadores de la instal·lació de
La qualitat de l’ aire exterior considerada en aquest projecte es del tipus ODA-1,

climatització.
definida com aire pur que pot contenir partícules sòlides de forma temporal.
S’ emprearan prefiltres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i
tractament d’ aire, així com allargar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s’ instal·laran
a l’ entrada de l’ aire exterior de les unitats de tractament, així com a l’ entrada de l’
Els filtres finals s’ instal·laran desprès de la secció de tractament i desprès del ventilador

aire de retorn.

Els aparells de recuperació de calor del projecte, es trobaran protegits amb una

de impulsió, procurant que la distribució d’ aire sobre la secció de filtres sigui uniforme.
secció de filtres de la classe F6 o més elevada.

Aire d’ extracció
Segons el que disposa la IT1.1.4.2.5, en funció de l’ús de cada local de l’ edifici, l’ aire
AE1 (baix nivell de contaminació): aire que procedeix dels locals en els que les

d’ extracció d’ aquest projecte es classifica en les següents categories:
emissions més importants de contaminants procedeixen dels materials de construcció i
decoració, a més de les persones. S’ inclouen en aquest apartat: oficines, aules, sales
de reunions, espais d’ ús públic, escales i passadissos.

3
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Justificació del compliment de la exigència d’ eficiència
energètica en la generació de calor i fred de la IT1.2.4.1

Degut a que les potències que subministren les unitats de producció de calor i fred

de

utilitzen energies convencionals, s’ ajustaran a la carrega màxima simultània de la

instal·lació, considerant els guanys o pèrdues de calor a traves de les xarxes

canonades dels fluids portadors, així com l’ equivalent tèrmic de la potència absorbida

pels equips de transport dels fluids. Aixó es farà amb el propi sistema de control dels
equips VRV instal·lats.

Aïllament de canonades

Totes les canonades i accessoris, així com els equips, i aparells de la instal·lació,

disposaran d’ aïllament tèrmic per donar compliment als punts a) i b) de la IT1.2.4.2.1.1

Les canonades i els equips que es troben instal·lats en la zona tècnica de l’ edifici,

del RITE.

Pel càlcul del gruix mínim d’ aïllament de les canonades frigorífiques de

disposaran la terminació final de l’ aïllament amb protecció contra la intempèrie.

climatització es tindran en compte el gruixos indicats en la taula 1.2.4.2.5 del RITE en

funcionament continu tot l’ any, com les xarxes d’ aigua calenta sanitària, seran els

Els gruixos mínims d’ aïllament de les xarxes de canonades que tinguin un

funció del diàmetre de les canonades i la seva ubicació a l' edifici.

Els equips se instal·laran sobre suports antivibratoris elàstics quan es tracti d’ equips

instal·lacions complirà els requeriments del punt 3.3.2.1 del DB-HR
petits i compactes o sobre una banqueta de inèrcia qual l’ equip no tingui una base

indicats en la taula 1.2.4.2.1 del RITE augmentats en 5 mm.

i de longitud menor que 5 m, contada a partir de la connexió a la xarxa general de

El gruix d’ aïllament de les canonades de diàmetre exterior menor o igual que 20 mm

filtres, etc. seran els mateixos que els de les canonades en que es trobin instal·lats.

Els gruixos mínims d’ aïllament dels accessoris de la xarxa de canonades, com vàlvules,

pròpia suficientment rígida per resistir els esforços causats per la seva funció o es necessiti
la alineació dels seus components, com per exemple del motor i el ventilador.
En el cas dels equips instal·lats sobre banqueta de inèrcia, la banqueta serà de

canonades fins l’ unitat terminal, i que es trobin encastades en envans i soleres, o

formigó o acer, de tal forma que tingui la suficient massa i inèrcia per evitar el pas de
vibracions a l’ edifici. Entre la banqueta i la estructura de l’ edifici s’ han de interposar

referència a 10ºC de 0,040 w/(mK)

6

aire seran els de la taula següent, per un material amb conductivitat tèrmica de

els gruixos mínims d’ aïllament per a conductes i accessoris de la xarxa de impulsió d’

Al ésser la potencia nominal a instal·lar de generació de calor o fred menor que 70 Kw,

transporten i sempre que sigui suficient per evitar condensacions.

tèrmic suficient per que la pèrdua de calor no sigui major que el 4% de la potència que

Els conductes i accessoris de la xarxa de impulsió d’ aire disposaran de un aïllament

Aïllament de conductes

condensacions.

instal·lats en canaletes interiors, serà de 10 mm, evitant, en qualsevol cas, la formació de

elements antivibratoris.
Es consideraran vàlids els suports antivibratoris i els connectors flexibles que
compleixen la UNE100153IN.
Se instal·laran connectors flexibles a l’ entrada i a la sortida de les canonades dels
equips.
En el pas de canonades per elements constructius se utilitzaran sistemes antivibratoris
tals com maneguets elàstics estancs, coquilles, passa murs estancs, fixacions i
suspensions elàstiques.
Els conductes de l’ aire condicionat es revestiran de un material absorbent acústic i
se utilitzaran silenciadors específics.
S’evitarà el pas de les vibracions dels conductes als elements constructius mitjançant
Es disposarà de reixes i difusors terminals. El nivell de potència acústica màxim generat

sistemes antivibratoris, tals com maneguets antivibratoris i suspensions elàstiques.
pel pas de l’ aire condicionat complirà el que disposa el punt 3.3.3.2.3 del DB-HR.
5
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Aire calent
Aire fred

20

En interiors (mm)

30

30

En exteriors (mm)

50

Els conductes de les presses d’ aire exterior s’ aïllaran amb el nivell necessari per evitar
la formació de condensacions.
Quan els conductes estiguin instal·lats a l’ exterior, la terminació final de l’ aïllament
haurà de tenir la protecció suficient contra la intempèrie.

Estanquitat de les xarxes de conductes
La estanquitat de la xarxa de conductes es determinarà segons l’ equació següent:
f = c x p0,65 en la que:
f representa les fuites d’ aire, en dm3/(s x m2)
p és la pressió estàtica en Pa
c és un coeficient que defineix la classe d’ estanquitat segons la següent taula

0,009

0,027

0,003

Coeficient c

B

A

C
0,001

Classe

D

Les xarxes de conductes tindran una estanquitat corresponent a la classe B o superior,
segons la seva aplicació i el certificat IT2 d’ aquesta instal·lació.

Eficiència energètica dels equips pel transport de fluids.
La selecció dels equips de propulsió dels fluids portadors de calor es realitzaran de
Respecte als ventiladors, la categoria a la que pertany cada sistema, considerant el

forma que el seu rendiment sigui màxim en les condicions calculades de funcionament.
ventilador de impulsió i el de retorn, es proposen d’ acord amb la següent classificació:
- SFP1 i SFP2 per a sistemes de ventilació i d’ extracció
- SFP3 i SFP4 per a sistemes de climatització, segons la seva complexitat
tenint en compte la taula 2.4.2.7 del RITE-2007 que relaciona la potència específica
absorbida per cadascun dels ventiladors

7

Descripció general del control de les instal·lacions de
climatització.

Les instal·lacions tèrmiques objecte de projecte estaran dotada dels sistemes de

control automàtic necessari per que es puguin mantenir en els locals les condicions de

El sistema de climatització del projecte, format per diferents subsistemes, disposarà

disseny previstes, ajustant els consums d’ energia a les variacions de la càrrega tèrmica.

dels dispositius necessaris per deixar fora de servei cadascun d’ aquests en funció del

la

humitat

relativa

dels

locals,

el

sistema

de

control

de

les

condicions

D’ acord amb la capacitat del sistema de climatització per controlar la temperatura

Control de les condicions termo-higromètriques

règim de ocupació, sense que es vegin afectades la resta de les instal·lacions.

i

Ventilació
X
X
X
X
X
X

Escalfament
X
X
X
X
X

X
X
X

Refrigeració

controlat pel sistema i garantit en el local

no influenciat pel sistema

Humidificació

X
X
X

Des
humidificació
(X)
(X)
X

termohigromètriques de projecte, serà del tipus THM-C3, segons la següent taula 2.4.3.1
del RITE-2007
Categoria
THM-C 0
THM-C 1
THM-C 2
THM-C 3
THM-C 4
THM-C 5

-

i les següents anotacions:
x

(x) afectat pel sistema però no controlat en el local

Control de la qualitat d’ aire interior

La qualitat de l’ aire interior dels locals objecte de projecte serà controlada pel

mètode IDA-C3, de conformitat amb els tipus enumerats en la taula 2.4.3.2 del RITE-2007

El mètode IDA-C1 serà el utilitzat amb caràcter general

i els següents criteris definits en la IT 1.2.4.3.3 del RITE-2007:

Els mètodes IDA-C2, IDA-C3 i IDA-C4 se utilitzaran en locals no dissenyats per ocupació

Tipus

El sistema funciona contínuament

Descripció

Els mètodes IDA-C5 i IDA-C6 se utilitzaran per a locals de gran ocupació, com sales d’

humana permanent
actes, etc.

Categoria
IDA-C1

8
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Control per temps

Control manual

IDA-C3

Control per presencia

IDA-C2

IDA-C4

Control por ocupació

Control directe

IDA-C5

IDA-C6

El sistema funciona manualment, controlat
per un interruptor
El sistema funciona d’ acord a un determinat
horari
El sistema funciona per una senyal de
presència (encesa de llums, infraroigs,...)
El sistema funciona segons el número de

El sistema està controlat per sensors que

persones presents.

medeixen paràmetres de qualitat de l’ aire
interior (CO2 o VOCS)

Descripció específica del sistema de control de la instal·lació
de climatització.
La regulació dels sistemes de climatització es farà mitjançant el sistema MELANS de
MITSUBISHI ELÈCTRIC amb dos blocs generals: el primer que compren les unitats de
tractament d’ aire interior, i el segon bloc que compren els climatitzadors de l’ edifici.
El control remot de cada unitat interior de tractament d’ aire es farà mitjançant
equips tipus PAR-F21MAA, situats en cadascuna de les sales climatitzades, que disposarà
control ON/OFF, mode de funcionament, temperatura de consigna, velocitat de

de les següents disposicions de control:
-

-

control ON/OFF, mode de funcionament, temperatura de consigna, velocitat de
-

Visualització de codis d’ avaria

Sonda de temperatura a situar en el retorn de l’ unitat climatitzadora

ventilador i direcció de cabal d’ aire.
-

Programació setmanal: fins a 8 patrons per cada dia de la setmana

Funció auto diagnòstic

Limitació del rang de temperatures de consigna

Pantalla de gran tamany amb caràcters alfanumèrics

-

-

Per tant, el seu sistema de regulació serà de cabal constant i variació de temperatura

Pel control de funcionament dels ventiladors, funcionament de les comportes de free-

d’ impulsió.

cooling, recuperador i control de filtres bruts, la instal•lació disposarà de connexió al

sistema extern de control centralitzat de l’ edifici. A aquest sistema de gestió centralitzat

també es podrà connectar el sistema indicat anteriorment de Mitsubishi per controlar les

Com mesures d’ estalvi energètic es limitarà la possible manipulació dels reguladors

seves unitats de climatització.

de temperatura de les unitats de climatització de cada zona, de manera que cap usuari

pugui incrementar o reduir la temperatura en + 2ºC respecte de la temperatura de
confort de cada època de l’ any.

Justificació del compliment de l’ exigència de comptabilització
de consums segons la IT1.2.4.4

Sonda de temperatura

efectuar l’ amidament i registrar el consum d’ energia elèctrica, de manera separada

que 70 Kw, en règim de refrigeració i calefacció, disposarà de dispositius que permeten

IT1.2.4.4 del RITE, com que aquesta instal•lació té una potència tèrmica nominal major

Per donar compliment a l’ exigència de comptabilització de consums segons la

-

Visualització de codis d’ avaria Pantalla de gran tamany amb caràcters

Programador setmanal: fins a vuit patrons per cada dia de la setmana

ventilador i direcció de cabal d’ aire.
-

Limitació del rang de temperatures de consigna

Funció auto diagnòstic

Al disposar el sistema de climatització d’ aquest edifici de un cabal d’ aire expulsat a

Recuperació de calor de l’ aire d’ extracció

aire exterior de l' edifici.

Oratori, disposaran de la secció de free-cooling per permetre el refredament gratuït per

Tant els climatitzadors d' aire primari de l' edifici, com e' específic per la zona de l'

Refredament gratuït per l’aire exterior

número d’ hores de funcionament del generador.

Els generadors de calor i de fred disposaran de un dispositiu que permeti registrar el

del consum degut a altres usos de la resta de l’ edifici.

-

alfanumèrics
-

Aquests elements de control individual de zona, es trobaran connectats a unitats PACSF81MA-E, conversors de Control-A a M-Net, que disposaran d’ una unitat centralitzada
de control MELANS AG-150A, des de la qual el podrà regular el sistema de manera
unitària.
Per a les unitats climatitzadores es proposen unitats controladores tipus PAC-AH250M-

l’ exterior, per mitjans mecànics, superior a 0,5 m3/s, es recuperarà l’ energia de l’ aire

H o equivalent per cadascuna de les bateries bescanviadores de calor. Cada
climatitzador disposarà de una unitat PAR-21MAA per la seva regulació específica, amb

10

expulsat mitjançant un recuperador de calor en cadascun dels climatitzadors de l'

les següents disposicions de control respecte la seva connexió amb l’ unitat MITSUBISHI:

9
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edifici: el propi de la zona de l' Oratori, y el dos generals d' aire primari. La eficiència
pressió màximes (Pa) en funció del cabal d’ aire exterior (m3/s) i de les hores anuals de

mínima de la recuperació en calor sensible sobre l’ aire exterior (%) i les pèrdues de
funcionament del sistema seran com a mínim les indicades en la taula 2.4.5.1 del RITE2007.

Zonificació
La zonificació del sistema de climatització s’ adopta a efectes d’ obtenir un elevat
benestar i estalvi d’ energia. Cada sistema es dividirà en els subsistemes reflexats en els
plànols de la instal·lació, tenint en compte la compartimentació dels espais interiors,
orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament.

Justificació del compliment de l’ exigència d’ aprofitament d’
energies renovables segons la IT1.2.4.6
Per la producció d' a.c.s., segons la IT indicada, en el seu punt 2, "aquests sistemes es
dissenyaran per assolir els objectius d' estalvi d' energia primària i emissions de CO2
establerts en el Codi Tècnic de l' Edificació." Així doncs, es considera que aquest
aprofitament d' energies renovables es troba especificat dins la Secció HE4 del CTE,
"Contribució solar mínima d' aigua calenta sanitària" a partir d' un consum total de 50
litres /dia, a 60ºC com temperatura de referència, d' a.c.s per tot l' edifici. (Veure Taula
2.1 del HE4-CTE) Tal com s' ha especificat anteriorment, es considera que el consum d'
a.c.s. en aquest edifici es inferior a aquests 50 litres/dia, i per tant no es troba inclòs dins
dels requeriments d' aquest punt del RITE.

Justificació del compliment de l’ exigència de limitació de la
utilització d’ energia convencional segons la IT1.2.4.7
Els locals no habitables no es climatitzaran.
En el sistema de climatització proposat, no es produeix cap acció simultània de fluids
amb temperatura oposada mitjançant processos successius de refredament i
escalfament, ni amb l’ acció simultània de dos fluids amb temperatura d’ efectes
oposats.

Justificació del sistema de climatització i de producció d’ aigua
calenta sanitària des del punt de vista de la eficiència energètica
El sistema de climatització proposat és el que es considera més adient des del punt
utilitza un sistema centralitzat de

de vista tècnic, mediambiental i econòmic, en funció del clima, les característiques
específiques de l’ edifici i el seu entorn, ja que

producció de calefacció i refrigeració mitjançant unitats de volum de refrigerant
variable VRV que adequa el seu consum energètic a les necessitats de l' edifici en tot
moment.
11

Degut a que el consum d’ aigua calenta sanitària es inferior a 50 litres/dia, la seva

producció es realitzarà mitjançant dos termos elèctrics de 50 litres de capacitat.

Justificació del compliment de la exigència de seguretat en la
generació de calor i fred de l’ apartat 1.3.4.1 del RITE-2007

Degut a la situació de les unitats productores de fred i calor en una zona oberta

totalment a l' exterior, es considera que aquesta instal·lació no disposa de sala de

maquines. Tampoc es disposa de caldera per producció de calor, ni de xemeneia d'

evacuació de fums pels equips de climatització de l' edifici.

Justificació del compliment de la exigència de seguretat en les
xarxes de canonades i conductes de calor i fred de l’ apartat
1.3.4.2 del RITE-2007
Generalitats

Pel disseny i col·locació dels suports de les canonades es seguiran les instruccions del

fabricant considerant el material empleat, el seu diàmetre i la col·locació (soterrada o

Les connexions entre canonades i equips accionats per motor de potència major que

a l’ aire, horitzontal o vertical).

Circuits tancats

3 Kw s’ efectuaran mitjançant elements flexibles.

Els circuits tancats de la instal·lació contenen refrigerant R410, i compliran amb les

especificacions reglamentàries i amb els diàmetres definits pel fabricant dels equips de
Conductes d’ aire

climatització associats.

Els conductes d’ aire compliran en material i fabricació, a les normes UNE-EN 12237

El revestiment interior dels conductes resistirà l’ acció agressiva dels productes de

per a conductes metàl·lics, i UNE-EN 13403 per a conductes no metàl·lics.

desinfecció, i la seva superfície interior tindrà una resistència mecànica que permetrà

suportar els esforços als que es trobarà sotmesa durant les operacions de neteja

mecànica que estableix la norma UNE 100012 sobre higienització de sistemes de

La velocitat i pressió màximes admeses en els conductes seran les determinades pel

climatització.

tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 pels conductes metàl·lics i UN-EN

Pel disseny de la suportació dels conductes es seguiran les instruccions que dicti el

13403 per a conductes de materials aïllants.

fabricant, en funció del material empleat, les seves dimensions i col·locació, segons
indica el punt 4 de la IT1.3.4.2.10.1

Connexions de les unitats terminals

12
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Els conductes flexibles que se utilitzin per a la connexió de les xarxes terminals se
instal·laran totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre
nominal i compliran respecta a materials i fabricació la norma UNE-EN 13180. La longitud
de cada connexió flexible no serà major de 1,5 m.

Justificació del compliment de l’ exigència de protecció contra
incendis de l’ apartat 1.3.4.3 del RITE-2007
Les instal·lacions tèrmiques objecte d’ aquest projecte compliran la reglamentació
vigent sobre les condicions de protecció contra incendis que li siguin d’ aplicació. El seu
desenvolupament es farà en un projecte específic.

Justificació del compliment de l’ exigència de seguretat de
utilització de l ‘ apartat 1.3.4.4 del RITE-2007
Seguretat d’ utilització de superfícies calentes
Cap superfície amb la que existeixi possibilitat de contacte accidental, tindrà una
Les superfícies calentes de les UTA terminals que siguin accessibles a l’ usuari, tindran

temperatura superior a 60ºC
una temperatura menor que 80ºC, o es trobaran adequadament protegides contra
contactes accidentals.
Seguretat d’ utilització de parts mòbils
El material aïllant de canonades, conductes o equips, no interferirà amb les parts
mòbils dels seus components.
Accessibilitat
Els equips i aparells es situaran de forma que es faciliti la seva neteja, manteniment i
reparació.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’ instal·laran en llocs visibles i
Per aquells equips o aparells que han de quedar ocults es preveurà un accés fàcil. En

fàcilment accessibles.
els falsos sostres es preveuran els accessos adequats a costat de cada aparell que
puguin ser oberts sense necessitat de recorre a cap eina. La situació exacta d’ aquests
Les canonades se instal·laran en llocs que permetin l’ accessibilitat de les mateixes i

elements d’ accés i dels mateixos aparells es reflexa en els plànols finals de la instal·lació.
dels seus accessoris, a més de facilitar el muntatge de l’ aïllament tèrmic en el seu
recorregut, excepte quan estiguin encastades.
Senyalització

13

En les zones tècniques de l’ edifici, es disposarà d’ un plànol amb l’ esquema de

Les conduccions de les instal·lacions es trobaran senyalitzades d’ acord amb la norma

principi de la instal·lació, emmarcat en un quadre de protecció.
UNE 100100.

Amidament de senyals de control

Les instal·lacions tèrmiques d’ aquest projecte disposaran de la instrumentació de

mesura suficient per la supervisió de totes les magnituds i valors dels paràmetres que

Els aparells de mesura es situaran en llocs visibles i fàcilment accessibles per a la seva

intervenen de forma fonamental en el funcionament dels mateixos.

lectura i manteniment. El tamany de les escales serà suficient per que la lectura es pugui

Abans i desprès de cada procés que porti implícit la variació d’ una magnitud física

fer sense esforç.

haurà la possibilitat d’ efectuar la seva medició , situant els instruments permanents, de

lectura contínua, o mitjançant instruments portàtils. La lectura podrà efectuar-se també

aprofitant les senyals dels instruments de control.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES QUE HAN DE TENIR

ELS EQUIPS I MATERIALS QUE CONFORMEN LA INSTAL·LACIÓ,

AIXÍ COM LES SEVES CONDICIONS DE SUBMINISTRA I

EXECUCIÓ, GARANTIES DE QUALITAT I EL CONTROL DE

RECEPCIÓ EN OBRA QUE ES TÉ QUE REALITZAR SEGONS L’

ARTICLE 16.3-B DEL RITE-2007.

Suports per a canonades

L'ancoratge dels equips i canonades estarà dissenyat amb un factor de seguretat

Els suports estaran separats per evitar sobre esforços a l'estructura de l'edifici i a les

mínim de 5, en totes les condicions d'operació.

Els elements de subjecció i els suports es fixaran a l'estructura metàl·lica, al formigó en

canonades i conductes.
massa i a les parets d'obra.
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Quan es tracti d'estructures metàl·liques, les fixacions es realitzaran mitjançant ganxos
proveïts de femelles i anelles de retenció o mitjançant perns soldats.
En el formigó en massa, les fixacions es realitzaran mitjançant elements d'acer proveïts
de traus en el formigó o mitjançant perns d'expansió.
A les parets d'obra les fixacions es realitzaran mitjançant perns d'expansió.
Instal·lar les estructures metàl·liques auxiliars necessàries per muntar els suports entre
els elements estructurals de l'edifici.

Elements de subjecció i suports

100 a 150 mm

65 a 75 mm

40 a 50 mm

15 a 32 mm

Gruix canonada

1,8 m

3 m

3 m

3 m

2 m

Espaiat màx. elem. subjecció

8 mm

12 mm

12 mm

8 mm

8 mm

Diàm. barnilla

Suportar les canonades horitzontals com segueix:

PVC (Totes les mides)

Instal·lar els elements de subjecció de manera que hi hagi un espai mínim de 13 mm.
entre l'aïllament acabat i la construcció.
Instal·lar un element de subjecció a menys de 300 mm. de cada colze horitzontal.
Utilitzar elements de subjecció amb un ajust vertical mínim de 40 mm.
Suportar les canonades verticals a cada pis (altern). El suport de les canonades
verticals de ferro fos ha de realitzar-se en l'endoll de cada pis.
Quan es puguin instal·lar vàries canonades en paral·lel i a la mateixa alçada,
s’instal·laran suports múltiples o de trapezi.
Els suports de les canonades verticals seran independents de les dels trams horitzontals,
que connectin a les mateixes.
Es subministraran les plantilles, perns d'ancoratge i accessoris que es requereixin per tal

planxa de 600x600 mm. En les canonades que passen per murs exteriors s'introduiran els

S’instal·laran calderetes de xapa de plom a totes les buneres de coberta, la xapa

extrems a la paret, es posaran bimbells i es segellarà.

s'estendrà al menys 250 mm. a partir de l'extrem de la bunera i les dimensions mínimes

S’instal·laran xapes metàl·liques de plom acústic al voltant dels conductes i

de la xapa seran de 900x900 mm.

canonades que penetrin a la sala de màquines, d'acord amb les instruccions del

Els manegues al voltant del terra pujaran 25 mm. per sobre d'aquest. Es calafatarà en

fabricant respecte al control de soroll.

Quan les canonades passin a través del terra, sostre o parets, es reomplirà l'espai entre

tota la seva profunditat i s’instal·larà un envellidor.

la canonada o el conducte i la construcció i es segellarà hermèticament amb massilla.

S’instal·laran envellidors cromats en els espais acabats.

S’instal·laran envellidors a ambdós costats de la penetració.

Identificació dels equips

Es desengreixaran i netejaran les superfícies on s'hagi de col·locar la identificació de

Es prepararan les superfícies que rebran la pintura d'identificació.

l'equip.

Les etiquetes plàstiques s'encolaran o es fixaran amb materials resistents a la corrosió.

Els identificadors de les canonades s’instal·laran d'acord amb les instruccions del

Els identificadors de canonades de cinta adhesiva, s’instal·laran envoltant totalment

fabricant.

S'identificaran les unitats de tractament d'aire, bombes, dipòsits, etc... amb pintura

les canonades i seguint les instruccions del fabricant.

S'identificaran els plafons de control i els components principals a l'exterior d'aquests

mitjançant plantilla. Els equips més petits podran identificar-se amb plaques metàl·liques.

Vàlvules: s'identificaran a les canonades principals i secundàries amb plaques

amb etiquetes plàstiques.

mitjançant plantilla. En canonades de diàmetre petit s'utilitzaran plaques. S'identificarà

Canonades: S'identificaran les canonades vistes o amagades, amb pintura

metàl·liques.

el servei, sentit del flux i la pressió. La identificació serà visible i estarà alineada amb l'eix

de muntar i ancorar els equips.
Instal·lar els ancoratges rígids a les canonades un cop instal·lats els components anti-

de la canonada. Es col·locaran identificacions cada 6 m. com a màxim a les tramades

S'identificaran

els

conductes

amb

pintura

mitjançant

plantilla.
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S'identificaran amb el número de la unitat de tractament d'aire i la zona servida. Es

Conductes:

a ambdós costats de les penetracions i a totes les obstruccions.

rectes, incloses les tramades verticals, al costat de totes les vàlvules i canvis de direcció,

vibratoris. Instal·lar bimbells flexibles i escopidors metàl·lics en els passos de les
Instal·lar bimbells en els extrems de les columnes de ventilació, que sobresortiran per

canonades en murs, forjats i cobertes exteriors o impermeabilitzats.
sobre de la superfície acabada de la coberta, amb xapa de plom introduïda al menys
25 mm. de la canonada i s'estendrà al menys 200 mm. al seu voltant, a partir d'una

15
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col·locarà també la identificació a la unitat de tractament, a cada costat de les
Es facilitarà un diagrama de la instal·lació i es facilitarà un inventari de totes les

penetracions i a totes les obstruccions.
vàlvules.

Aïllaments
Garanties: Tots els materials tindran el segell de qualitat INCE.
Tots els embalatges lliurats en obra tindran l'etiqueta del fabricant, amb nom, marca i
descripció del material.
El comportament al foc dels materials serà classe M1 segons UNE 23 727.
Els gruixos i la instal·lació compliran amb el Reglament d’Instal·lacions per les
temperatures de funcionament previstes.
L'aïllament de les canonades es segellarà contra la humitat i el vapor.

Ventiladors i extractors

Ventiladors centrífugs o axials: Transmissió per corretges o directa amb envoltant

d'alumini, motor sobre suports anti-vibratoris, malla anti-ocells d'alumini, base quadrada

Politges: D'acer o fosa de ferro, equilibrades dinàmicament, trepades a la mida dels

amb junta fixada amb cargols cadmiats.

eixos i enxavetades, de pas variable i ajustable seleccionades per aconseguir les

revolucions requerides en la posició mitjana. Eix del ventilador amb coixinets de boles

La instal·lació es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant.

auto-alineats i pre-lubricats.

Conductes pel transport d’ aire

Els materials empleats en la construcció dels conductes estaran classificats en general

Conductes flexibles: Construïts en espiral de xapa galvanitzada o alumini.

Conductes de xapa: d'acer galvanitzada segons UNE 100 102

com M-1, d'acord amb UNE 23-727.

Conductes flexibles aïllats: Seran conductes aïllats amb fibra de vidre de 25 mm. de

Les canonades s'aïllaran un cop provades i acceptades.
S’instal·laran els materials d'aïllament d'acord amb les instruccions del fabricant.

deflectors corbats aerodinàmicament. En els trams de conducte que requereixin

En colzes rectangulars, quan no sigui possible respectar l'anterior, s’instal·laran

vegades l'ample del conducte.

Les Tes i colzes rodons o rectangulars es construiran amb un radi mitjà no inferior a 1,5

amb els requisits de fuites establert a UNE 100 104.

l'especificat per UNE 100 101 i UNE 100 102. Els conductes es segellaran per a complir

Els conductes metàl·lics seran de xapa galvanitzada, i compliran estrictament

Varetes de suport, seran d'acer galvanitzat, roscades a ambdós extrems.

segellar. S'aplicarà en forma líquida, en cinta o com a massilla.

Segellador, serà flexible, resistent a l'aigua i al foc i compatible amb els materials a

Elements d'unió, reblons o cargols de rosca de xapa.

de vidre rígida, recoberts amb barrera de vapor. Classe I S/UNE 100 105.

Conductes de fibra de vidre, es construiran amb planxa de 24 mm. de gruix de fibra

gruix, amb barrera de vapor de polietilè aluminitzat.

L'aïllament serà continu a través de les penetracions.
En els trams vistos, les juntes d'unió es col·locaran en els llocs menys visibles.
La barrera de vapor serà continua a través dels suports, penetracions, accessoris,
vàlvules, ràcords, brides, filtres, connexions flexibles i juntes de dilatació.
En les canonades on no s'especifiqui barrera de vapor i quan la temperatura del fluid
sigui de 60 ºC o inferior no s'aïllaran les brides ni els ràcords de connexió als equips. Els
extrems de l'aïllament es bisellaran i segellaran.
A les canonades de 50 mm. i superiors s’instal·laran falques de suport, de longitud no
inferior a 150 mm., del mateix gruix que l'aïllament, entre els suports i la canonada,
rematades amb el mateix acabat.
Les canonades exteriors aïllades amb escuma de poliuretà, es pintaran amb dues
mans de pintura subministrada pel mateix fabricant.
Es netejarà la superfície dels conductes d'aire on s'hagi d'aplicar l'adhesiu o pintura

amortiment acústic, els deflectors es construiran amb xapa perforada farcits de fibra de

d'identificació.
Totes les unions dels conductes d'aire es segellaran amb cinta d'alumini.

sistema.

18

S’instal·laran registres per mesuraments, en els punts on calgui per tal de provar el

Els conductes es suportaran segons UNE 100 103

esmentats valors podran ser de 30 i 45 graus respectivament.

15 graus i els 30 graus en les reduccions. En les connexions als equips en baixa pressió els

Els canvis de secció es realitzaran gradualment no excedint en els eixamplaments els

vidre.

Els conductes d'aire que circulin per exteriors es protegiran amb lames d'alumini
asfàltic d'un pes no inferior a 2 kg/m, soldant amb escalfor totes les unions. S'assegurarà
la protecció amb passamà d'acer inoxidable cada 50 cm. o es protegirà l'aïllament amb
xapa d'alumini polida de 0,6 mm. de gruix.
L'aïllament i les barreres de vapor dels conductes d'aire seran continues a traves de
les penetracions continues.
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Els conductes es distanciaran suficientment d'altres elements o /i equips per tal de
Mentre es realitzi la construcció es tancaran les obertures dels conductes per tal

poder fer el manteniment dels mateixos.
d'evitar l'entrada de brutícia a la xarxa de distribució d'aire.
Els conductes es netejaran amb aire forçat a alta velocitat. Per tal d'evitar danys als
equips durant la neteja amb aire a alta velocitat s’instal·laran filtres temporals o es faran
derivacions
Els conductes metàl·lics es provaran segons UNE 100 104
Els conductes de fibra de vidre es provaran segons UNE 100 105

Accessoris per a conductes
La instal·lació d'accessoris es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant.
S’instal·laran comportes volumètriques en els conductes de baixa pressió d'impulsió,
retorn i extracció, a les derivacions dels conductes principals i sempre que calgui per tal
d'equilibrar el sistema.
S’instal·laran comportes tallafocs on estigui indicat i en els trams de conductes que
passin a través d'elements resistents al foc.
S’instal·laran connexions flexibles a les embocadures dels conductes a ventiladors o
S’instal·laran registres en els llocs on calgui per tal de provar i equilibrar el sistema.

equips accionats a motor.

Reixes i difusors per a la distribució d’ aire
Les unitats s’instal·laran d'acord amb les instruccions del fabricant.
Es comprovarà l'emplaçament de les unitats de distribució i s'ajustarà la posició per tal
La connexió de les reixes i difusors al conducte serà estanca.

d'adaptar-la a l'arquitectura i als receptors d'enllumenat o d'altre tipus.
S’instal·laran comportes volumètriques en totes les derivacions cap als difusors,
Es pintarà la part interior dels conductes visible a través de les reixes o difusors amb

registres i reixes, independentment que les unitats portin o no comportes de regulació.
pintura negra mate.

Unitats condensades per aire
Es presentaran plànols de dimensions, pesos i càrregues, espais requerits, dimensions i
situació de les connexions en obra. Indicar les vàlvules, filtres i accessoris per una
Es presentaran dades dels equips indicant capacitats, pesos, accessoris, requeriments

completa instal·lació.
elèctrics i esquemes de cablejat.
Es presentaran les instruccions d’instal·lació del fabricant.

19

Es presentaran els manuals, incloent-hi les instruccions de posta en marxa, dades de

La instal·lació s'ajustarà al Reglament de Climatització i ITIC i normes complementàries,

manteniment, llistat de recanvis, controls i accessoris.

Es proporcionarà un període de manteniment d'un any a partir de la posta en marxa.

inclosa la seva legalització.

El quadre elèctric de maniobra tindrà un clavillament mecànic que talli el

Es muntarà tot l'equip elèctric de maniobra i el transformador de control en un quadre

subministrament elèctric quan s'obri la porta.

per a exteriors, equipat amb un interruptor principal de tall. Es cablejarà totalment l'equip

La instal·lació es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant.

fins a un únic punt de connexió amb la presa de força.

Es proporcionaran els serveis d'un representant del fabricant per a la supervisió de les

proves, assecat i càrrega dels grups, la posta en marxa i per a alliçonament del personal

Es subministraran les càrregues inicials de lubricant i de refrigerant.

al càrrec de la maquinària.

Es farà la demostració d'operació del sistema i es verificaran les característiques
funcionals dels equips.

Instrumentació

Es presentaran les dades dels fabricants, indicant l'ús de l'aparell en cadascun dels

Es presentaran les instruccions d’instal·lació del fabricant.

casos, marge total, marge d'operació i situació.

Els manòmetres seran de 100 mm. de diàmetre, en caixa d'acer, tub bourdon de

bronze fosforat, mecanismes de llautó, dígits negres sobre fons blanc, precisió de ± 1 %

Les aixetes per manòmetre seran de bronze cromat PN 16. Amortidors de llautó amb

a final de l'escala, escala calibrada en bars.

Els termòmetres de capella, tindran una escala de 225 mm., líquid de senyalització

connexió de 1/2". Sifons d'acer al carboni de 6 mm. de diàmetre.

vermell, lent frontal, funda de llautó i finestra de vidre. Precisió 2 % de l'escala. Graduació

Els termòmetres d'esfera seran bimetàl·lics amb esfera de 125mm. i caixa d'acer

en Celsius.

inoxidable amb ajust de calibració extern. Element d'actuació blanc amb marques

Els aparells d'instrumentació s’instal·laran d'acord amb les instruccions del fabricant.

negres. Precisió de ± 1 % al final de l'escala. Graduació en Celsius.

S’instal·larà un manòmetre per bomba, amb presa abans del filtre, en l'aspiració i la

Els manòmetres s'instal·laran amb amortidors. S’instal·larà una aixeta per aïllar cada

descàrrega.
manòmetre.
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La instal·lació dels termòmetres a les canonades es farà amb beines. Quan el
diàmetre de la canonada sigui inferior a 65 mm. s'augmentarà el diàmetre de la
canonada en aquell tram.
transmissors i sondes.

En els conductes d'aire els termòmetres s’instal·laran amb brides.
S’instal·laran beines per termòmetres contigus a termòstats,
Quan s’instal·lin termòmetres en plafons de control no serà necessària la instal·lació de
En els conductes d'aire els termòmetres s’instal·laran com a mínim a 3 m. de

termòmetres.

S'enrotllarà i amagarà la part dels capil·lars no utilitzats en els instruments de mesura

comportes, bateries i d'altres elements que puguin provocar turbulències.

Els instruments tindran una escala de marge adequat pel servei corresponent.

remota.
Els termòmetres i manòmetres s’instal·laran de manera que siguin de fàcil lectura des
del punt d'operació.

Condicions de subministrament d’ equips i materials
Control de qualitat dels materials
Els materials objecte de contractació seran els indicats en l’ oferta obligatòriament.
L’ instal·lador / Contractista disposarà en obra de mostres de cadascun dels materials
Si en alguna partida del Projecte apareix l’ “equivalent” s’ entén que el tipus i marca

i equips que es van a instal·lar per a la seva aprovació per part de la Direcció Facultativa.
objecte de contracte es l’ indicat com a model en el Projecte, es a dir, de les mateixes
A petició de la Direcció Facultativa, el contractista presentarà les mostres dels

característiques, sempre a judici de la Propietat i la Direcció Facultativa.

Qualsevol canvi que faci el Contractista sense tenir-lo aprovat per escrit i de la forma

materials que es sol·licitin, sempre amb l’ antelació prevista en el calendari de l’ obra.
que indiqui la Direcció Facultativa, representarà en el moment del seu advertiment la
seva immediata substitució, amb tot allò que comporten els treballs, costes i
responsabilitats. De no fer-ho, podrà la Direcció Facultativa trobar solucions alternatives
Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d’ obra definitives,

amb càrrec al Pressupost de contracte i/o garantia.
que el Contractista empri en els mitjans auxiliars per la seva execució, així com els
materials d’ aquelles instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar part
de les obres objecte del contracte, tant provisionalment con definitives, hauran de
Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà

complir les especificacions establertes en el Plec de Condicions Tècniques dels materials.
ser considerat con defectuós.
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PROVES, AJUST I EQUILIBRAT. VERIFICACIONS I PROVES A
EFECTUAR PER A REALITZAR EL CONTROL DE L’ EXECUCCIÓ I
EL CONTROL DE LA INSTAL.LACIÓ TERMINADA SEGONS L’
ARTICLE 16.3-C DEL RITE-2007
Proves d’ equips
Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a
formar part de la documentació final de la instal·lació. També es registraran les dades
nominals de funcionament que figurin en el projecte o memòria tècnica i les dades reals
de funcionament.
Es podran utilitzar les fitxes tècniques corresponents als equips instal·lats, indicades en
el document reconegut del RITE “Guia Técnica de ahorro i eficiencia energética nº 1”
de l’ IDAE, o bé les pròpies de la empresa instal.ladora.
S’ ajustaran les temperatures de funcionament de les unitats climatitzadores i es
mesurarà la potencia absorbida en cadascuna d’ elles.

Circuits de canonades
Proves d’ estanqueïtat de les xarxes de canonades
Totes les xarxes de circulació de fluids portadors hauran de ser provades
hidrostàticament, a fi d’ assegurar la seva estanqueïtat, abans de ocultar-se per obres
Es consideraran vàlides les proves realitzades d’ acord amb la norma UNE-EN 14336,

de paleteria, material d’ omplenat o per material aïllant.
per canonades metàl·liques.
El procediment a seguir per a les proves d’ estanquitat hidràulica, en funció del tipus
de canonada i a fi de detectar fallides de continuïtat en les canonades de circulació
Proves d’ estanqueïtat dels circuits frigorífics

de fluids portadors, comprendran les fases que es relacionen a continuació.
Els circuits frigorífics de les instal·lacions realitzades en obra seran sotmesos a les proves
especificades en la normativa vigent.
No serà necessari sotmetre a una prova d’ estanqueïtat la instal·lació d’ unitats per
elements, quan es realitzi amb línies precarregades subministrades pel fabricant de l’
equip, qui lliurarà el corresponent certificat de proves.
Proves de lliure dilatació
Una vegada que les proves anteriors de les xarxes de canonades hagin resultat
satisfactòries i s’ hagi comprovat hidrostàticament l’ ajust dels elements de seguretat, les
instal·lacions equipades amb generadors de calor es portaran fins la temperatura de
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taratge dels elements de seguretat, havent anul·lat prèviament l’ actuació dels aparells

Durant el refredament de la instal·lació i al finalitzar el mateix, es comprovarà

de regulació automàtica.

visualment que no hagi tingut lloc deformacions apreciables en cap element o tram de

canonada i que el sistema d’ expansió hagi funcionat correctament.

Xarxes de conductes d’ aire

Preparació i neteja de xarxes de conductes

La neteja interior de les xarxes de conductes d’ aire es farà una vegada que s’ hagi

completat el muntatge de la xarxa i de les unitats de tractament d’ aire, però abans de

En les xarxes de conductes es complirà amb les condicions que prescriu la norma UNE

connectar les unitats terminals i de muntar els elements d’ acabat i els mobles.

Abans de que una xarxa de conductes es faci inaccessible per la instal·lació d’

100012.

aïllament tèrmic o el tancament d’ obres de paleteria i de falsos sostres, es realitzaran

proves de resistència mecànica i d’ estanqueïtat per establir si s’ ajusten al servei requerit,

Per a la realització de les proves d’ obertures dels conductes, on aniran connectats

d’ acord amb el que s’estableix en el projecte.

els elements de difusió d’ aire o les unitats terminals, hauran de tancar-se rígidament i
trobar-se segellades.

Proves de resistència estructural i estanqueïtat

Les xarxes de conductes s’ hauran de sotmetre a proves de resistència estructural i

El cabal de fuita admès s’ ajustarà a l’ indicat en el projecte o memòria tècnica, d’

estanqueïtat.

acord amb la classe d’ estanqueïtat elegida.

Proves finals

Es consideraran vàlides les proves finals que es realitzin segons les instruccions

indicades en la norma UNE-EN 12599 pel que fa referència als controls i amidaments

funcionals, indicats en els capítols 5 i 6.

Ajust i equilibrat

Les instal·lacions tèrmiques hauran de ésser ajustades als valors i prestacions que figurin

L’ empresa instal·ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades

en el projecte, dins dels marges admissibles de tolerància.

que contingui les condicions de funcionament dels equips i aparells.

Sistemes de distribució i difusió d’ aire
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L’ empresa instal·ladora realitzarà i documentarà el procediment d’ ajust i equilibrat
De cada circuit es coneixerà el cabal nominal i la pressió, així com els cabals nominals

dels sistemes de distribució i difusió d’ aire, d’ acord amb el següent:

El punt de treball de cada ventilador, del que es deurà saber la corba característica,

en ramals i unitats terminals.

Les unitats terminals d’ impulsió i retorn seran ajustades al cabal de disseny mitjançant

haurà ésser ajustat al cabal i la pressió corresponent de disseny.
els seus dispositius de regulació.
Per a cada local s’ ha de conèixer el cabal nominal d’ aire impulsat i extret previst en
projecte, així com el número, tipus i ubicació de les unitats terminals d’ impulsió i retorn.
El cabal de les unitats terminals haurà de quedar ajustat al valor especificat en
projecte.
En unitats terminals amb flux direccional, s’ han d’ ajustar les lames per a minimitzar els
En locals on la pressió diferencial de l’ aire respecte als locals del seu entorn o l’ exterior

corrents d’ aire i establir una distribució adequada del mateix.
sigui un condicionant del projecte, s’ haurà d’ ajustar la pressió diferencial de disseny
mitjançant actuacions sobre els elements de regulació dels cabals d’ impulsió i extracció
d’ aire, en funció de la diferència de pressió a mantenir en el local, mantenint a la
vegada constant la pressió en el conducte. El ventilador adaptarà en cada cas, el seu
punt de treball a les variacions de la pressió diferencial mitjançant un dispositiu adequat.
Control automàtic
A efectes del control automàtic:
S’ ajustaran els paràmetres dels sistema de control automàtic als valors de disseny
especificats en projecte i es comprovarà el funcionament dels components que
Per això s’ establiran els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura del sistema,

configuren el sistema de control.
en base als nivells del procés següents: nivell d’ unitats de camp, nivell de procés, nivell
Els nivells de procés seran verificats per a constatar la seva adaptació a l’ aplicació,

de comunicacions, nivell de gestió i telegestió.
d’ acord amb la base de dades especificats en el projecte. Es consideraran vàlids a
aquests efectes els protocols establerts en la norma UNE-EN-ISO 16484-3

Eficiència energètica
L’ empresa instal·ladora realitzarà i documentarà les següents proves d’ eficiència
Comprovació del funcionament de la instal·lació en les condicions de règim

energètica de la instal·lació, segons la IT 2.4 del RITE-2007:
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Comprovació de la eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred en

les condicions de treball. El rendiment del generador de calor ho haurà de ésser inferior

del rang marcat per la categoria indicada en l’ etiquetat energètic del equip d’ acord

Comprovació dels bescanviadors de calor, climatitzadors i demés equips en els quals

amb la normativa vigent.

Comprovació de l’ eficàcia i l’ aportació energètica de la producció dels sistemes de

es faci una transferència d’ energia tèrmica

Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control

generació d’ energia d’ origen renovable

Comprovació del les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació,

Comprovació de que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en

distribució i les unitats terminals en les condicions de règim.

Comprovació del funcionament i de la potència absorbida pels motors elèctrics en

el projecte.
les condicions reals de treball.
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PROGRAMA DE FUNCIONAMENT SEGONS IT-3
El programa de funcionament serà adequat a les característiques tècniques de la
instal·lació concreta d’ aquest projecte, definides per la Direcció Facultativa, o persona
En el nostre cas, degut a que la instal·lació té una potència tèrmica nominal major

delegada, a fi de donar el servei demandat amb el mínim consum energètic.
que 70 Kw, comprendrà els següents aspectes:
- horari de posada en marxa i parada de la instal·lació
- ordre de posada en marxa i parada dels equips
- programa de modificació del règim de funcionament
- programa de parades intermitges del conjunt o de part dels equips

MANTENIMENT

PREVENTIU

I

GESTIÒ

- programa i règim especial pels caps de setmana i per les condicions especials d’ ús

DE

de l’ edifici o de condicions exteriors excepcionals

PROGRAMA
ENERGÈTICA SEGONS IT-3
Programa de manteniment preventiu

La instal·lació tèrmica es mantindrà d’ acord amb les operacions i periodicitats
específica, que correspon a la Taula 3.1 del RITE-2007

> 70 Kw
t

< 70 Kw

Periodicitat

contingudes en el programa de manteniment preventiu indicat en la següent taula

Operació

t

Neteja dels evaporadors

1

t

m

2t

t

2t

t

Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de

t

2t

2t

m

t

t

m

---

t

t

3

4 Comprovació de l’ estanquitat i nivells de refrigerant i oli

refrigeració

en equips frigorífics
5 Comprovació i neteja, si procedeix, de circuit de fums de

Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de

calderes
6

fums i xemeneies
7 Neteja del cremador de la caldera

m

2 Neteja dels condensadors

t
9 Revisió dels sistemes de tractament d’ aigua

8 Revisió del vas d’ expansió

10 Comprovació del material refractari

27

Operació

11 Comprovació d’ estanqueïtat de tancament entre

m

> 70 Kw

Periodicitat

t

< 70 Kw

2t

t

2t

m

t

---

12 Revisió general de calderes de gas

cremador i caldera

---

t

m

t

17 Comprovació de taratge d’ elements de seguretat

m

m

18 Revisió i neteja de filtres d’ aigua

t

2t

t

19 Revisió i neteja de filtres d’ aire

t

---

2t

14 Comprovació de nivells d’ aigua en circuits

20 Revisió de bateries d’ intercanvi tèrmic

t

---

21 Revisió d’ aparells de humectació i refredament

t

t

2t

---

22 Revisió i neteja d’ aparells de recuperació de calor

2t

de

23 Revisió de unitats terminals aigua-aire

t

m

evaporatiu

vàlvules

24 Revisió de unitats terminals de distribució d’ aire

t

m

de

25 Revisió i neteja de unitats de impulsió i retorn d’ aire

t

t

sanitària

estanqueïtat

26 Revisió d’ equips autònoms

t

---

2t

d’

27 Revisió de bombes i ventiladors

t

---

Comprovació

28 Revisió del sistema de preparació d’ aigua calenta

t

15 Comprovació d’ estanqueïtat de circuits de canonades

29 Revisió de l’ estat de l’ aïllament tèrmic

4a

16

30 Revisió dels sistema de control automàtic

*

interceptació

31 Revisió d’ aparells exclusius per a la producció de l’ aigua

*

dos vegades per temporada (any); una a l’ inici de la mateixa i altre a la meitat

una vegada per temporada (any)

una vegada al mes, la primera a l’ inici de la temporada

una vegada cada setmana

32 Instal·lació d’ energia solar tèrmica

calenta sanitària de potencia tèrmica nominal < 24,4 Kw

s
t

m
2t

cada quatre anys

del període d’ ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre totes
4a

dues.
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6 Temperatura i pressió de condensació

3m

3m

3m

m

m

m

*El manteniment d’ aquestes instal·lacions es realitzarà d’ acord amb el que estableix

7 Potència elèctrica absorbida

m

m

8 Potència tèrmica instantània del generador, com

3m

m

3m

la Secció HE4 “Contribució solar mínima d’ aigua calenta sanitària” del Codi Tècnic de

9 CEE o COP instantani

percentatge de la càrrega màxima

l’ Edificació”
Respecte al manteniment i conservació de les instal.acions subjectes al DB-HS3 del

1 any

Periodicitat

3m

m

una vegada al mes

m

CTE, (habitatges), es complirà la periodicitat i operacions descrites en la taula 7.1 de l’

3m cada tres meses, la primera a l’ inici de la temporada

Neteja

1 any

5 anys

5 anys

Comprovació de la estanqueïtat aparent

Revisió de l’ estat de funcionalitat

1 any

6 meses

2 anys

Revisió de l’ estat

Revisió de l’ estat dels seus automatismes

Neteja o substitució

Neteja

Operació

Taula d’ operacions de manteniment

indicat Document Bàsic. En concret, respecte al nostre projecte, les operacions de

híbrids,

manteniment seran les seguents:

Conductes

Aspiradors
mecànics i extractors
Filtres

Sistemes de control

Programa de gestió energètica
L’ empresa mantenidora realitzarà un anàlisis i avaluació periòdica del rendiment dels
equips generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal, mesurant i

P > 1000

3m

m

m

Kw

3m

3m

1000 Kw

70 Kw < P <

Periodicitat

registrant els valors, d’ acord amb les operacions i periodicitats de la taula 3.3 del RITE2007. en el nostre cas, les mesures seran les següents:

Mesures de generadors de fred

1 Temperatura del fluid exterior entrada i sortida de

2 Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida

l’ evaporador

3 Pèrdua de pressió en l’ evaporador en plantes

del condensador

4 Pèrdua de pressió en el condensador en plantes

refredadores per aigua

5 Temperatura i pressió d’ evaporació

refredadores per aigua

29
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MEMÒRIA DE FONTANERÍA
La instal•lació d’aigua s’iniciarà en l’escomesa procedent de la xarxa de
subministrament públic de la parce.la. Aquest abastament es realitzarà per una zona
exclusiva de l’ edifici, on es disposarà d’un armari pel comptador. El punt de connexió
a la xarxa general disposarà amb la corresponent clau de pas de companyia, i
-

una clau de presa o collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de

comptarà com a mínim de:

Una clau de tall a l’ exterior de la propietat.

Un tub d’ escomesa que connecti la clau de presa amb la clau de tall general

distribució de la xarxa exterior de subministrament que doni pas a l’ escomesa.
Les dimensions de pericó de clau de pas es definiran segons la següent taula de la
companyia subministradora:

31

El tub d’alimentació fins al comptador no serà objecte d’ aquest projecte.

El comptador serà de tipus volumètric amb un calibre adequat al consum simultani

Comptador:

de l' edifici, amb les corresponents vàlvules de comporta y retenció per evitar un possible

En tot cas s’estarà al que disposi la companyia subministradora.

retorn del fluid a la xarxa general, conjuntament amb un filtre per protegir-ho.

Les característiques de l’armari per allotjar el comptador seran les que disposa la taula

4.1 del document HS4 del CTE, o les disposicions corresponents de la companyia
Distribució interior:

subministradora.

La distribució interior a l’ edifici partirà des de la zona descrita on s’ ubicarà el

Les canonades estaran protegides per a que no es produeixin condensacions.

comptador, discorrent pel sostre de la Planta Baixa als seus punts de consum.

En la seva part superior s’ instal•laran, si escau, dispositius de purga automàtica,

Es disposaran claus de tall a l’ entrada de cada bloc humit per a independitzar la

conduïts al baixant mes proper.

Els punts de consum corresponen a aparells tipus lavabos, inodors, etc. dels quals els

instal•lació de forma racional.

seus consums seran els previstos en el “Código Técnico de la Edificación”, “Documento

El dimensionat de tota la instal•lació s' efectuarà amb una velocitat de circulació

Básico HS Salubridad”, “Sección HS4 Suministro de agua”, Tabla 2.1.

inferior a 2 m/s, que redueix las pèrdues de carrega i els sorolls de la xarxa, allargant la

vida de tots els elements de la instal•lació, segons el punt 4.2.1.del DB-HS-4 del CTE.

32

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9765943 LMCYB-CWGKI-NNRMF 209490CBB15B78BF0D26086CCAA498A604456450) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

Número de l'anotació: 360, Data d'entrada: 31/01/2020 4:06:00 PM
ADJUNT (TD99): ADJUNT_1_542_Entrega_Basic_Tanatori_Roques
_Blanques.pdf_31012020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: LMCYB-CWGKI-NNRMF
Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:01 PM
Pàgina 39 de 95

Tota la distribució interior de fontaneria, tant d’ aigua freda com d’ aigua calenta,

Per la producció d' a.c.s., segons la IT indicada, en el seu punt 2, "aquests sistemes es

La instal.lació de fontanería disposarà de una derivació específica per el reg de les

Reg exterior

litres /dia, a 60ºC com temperatura de referència, d' a.c.s per tot l' edifici. (Veure Taula

"Contribució solar mínima d' aigua calenta sanitària" a partir d' un consum total de 50

aprofitament d' energies renovables es troba especificat dins la Secció HE4 del CTE,

establerts en el Codi Tècnic de l' Edificació." Així doncs, es considera que aquest

dissenyaran per assolir els objectius d' estalvi d' energia primària i emissions de CO2

zones ajardinades de la urbanització de la parcel-la. Aquest reg disposarà de un

2.1 del HE4-CTE) Tal com s' ha especificat anteriorment, es considera que el consum d'

està prevista amb tub de C-PVC policlorur de vinil clorat,o equivalent.

programador horari per controlar l' horari de reg i la seva durada, mitjançant la seva

a.c.s. en aquest edifici es inferior a aquests 50 litres/dia, i per tant no es troba inclòs dins

el document HS 4

als aparells de consum.

“Suministro de agua”, del “Código Técnico de la

Aparell

Cabal (l/s)

Cabal (l/s)

0,10

0,10

0,30

----

0,20

0,10

(aigua calenta)

Inodor

Aigüera

0,15

0,20

Rentamans
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Es complirà el punt 4.3 del HS4 del CTE, que defineix els diàmetres mínims de derivació

en circuits d’aigua de fontaneria: en general de 0,5 a 1,2 m/s en la distribució interior.

El diàmetre de las canonades se obtindrá a partir de las velocitats màximes admeses

-----

Punt de consum

Dutxa

(aigua freda)

Edificación”, las característiques dels aparells sanitaris seran les següents:

Segons

Consums unitaris d’ aigua freda i calenta:

dels requeriments d' aquest punt del RITE.

actuació sobre les electroválvules que es defineixin com origen de cada zona especifica
La distribució de canonada es fará soterrada, i s' utilitzarà canonada tipus tech-line y

de reg.
aspersors en funció de la vegetació a regar.

Materials i elements utilitzats:
Tubs:
El material utilitzat en la xarxa de distribució d’aigua freda i calenta interior de l’ edifici
serà C-PVC policlorur de vinil clorat, segons norma UNE EN ISO 15877:2004. La canonada
soterrada fins entrar a l’ edifici serà polietilé d’ alta densitat.
Vàlvules i aixetes:
Les claus de la xarxa de distribució per independitzar els locals humits seran del tipus
Aïllaments:

de pas recta, mentre que les vàlvules de connexió als aparells seran de tipus escaire.
Les canonades s’ aïllaran amb escuma elastomèrica en les tramades interiors amb els
gruixos d’aïllament especificats en la IT 1.2.4.2.1.2, per canonades de transport de fluids
calents, i amb escuma elastomèrica de 10 mm de gruix per tal d’evitar condensacions i
degoteigs en les parets del tub per les canonades d’ aigua freda. La canonada
encastada es protegirà amb tub corrugat, però no s’ aïllarà.
Un cop acabada la instal•lació de les canonades s’hauran de senyalitzar amb cinta
adhesiva de colors normalitzats, segons s’ especifica en la norma UNE 100100:2000,
Separacions amb altres instal•lacions.

coincidint sempre amb els punts de registre, y al costat de les vàlvules de tall o regulació.
Es seguirà lo indicat en el punt 3.4 del HS4 del CTE.
Separació respecte a l’aigua calenta 4 cm.
Respecte a dispositius elèctrics o electrònics amb paral•lel es garantirà una separació
Respecte a instal•lacions de gas, anirà separat un mínim de 3 cm.

mínima de 30 cm.
Els trams soterrats, aniran en rasa de 40x40 cm amb una separació mínima respecte
Producció i distribució d’aigua calenta sanitària

d’altres instal•lacions de 10 cm en paral•lel i de 5 en creuaments.
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INSTAL.LACIÓ DE GAS

La instal.lacio receptora es dimensionarà en funció del tipus de gas subministrat, que

en aquest cas serà gas natural canalitzar, amb pressions de garantia a la sortida de

la clau d' escomesa i amb rang de presions normatilitzat de gas en la instal.lació
receptora.

La potència de disseny de la instal.lació es determinarà mitjançant la suma de les

potències de disseny dels equips instal.lats

Pel càlcul de la instal·lació receptora de gas es tindran en compte els següents criteris:

- Velocitat del gas a l'interior de la canonada inferior o igual a 20 m/s.

- La distribució del gas es realitzarà amb el següent rang de pressions. Mitja pressió i baixa

pressió (4barǦ150Ǧ27mbar) des de la clau d'escomesa passant per l'armari de regulació i

mesura, fins al cremador del forn d'incineració. La pressió del gas no ha de ser inferior a

Les canonades de conducció de gas natural del projecte, segons la seva ubicació es

les pressions mínimes establertes en l'homologació dels equips consumidors,(15Ǧ22mbar)

Bàsicament existiran dues modalitats d'instal·lació de les canonades que són:

classifiquen en: CANONADES VISTES/ ENTERRADES.

a) Enterrada en el tram d'escomesa, que va des de la clau d'escomesa fins a l'armari de

regulació. Aquest tram d'instal·lació es realitzarà per zona exterior, amb canonada de

polietile. Tota la canonada romandrà enterrada un mínim de 80 cm des de la part

mecànica.

superior de la canonada. A les zones de circulació de vehicles es col·locarà una
protecció

b) La resta de la instal·lació es realitzarà de forma aèria i vista. El material utilitzat en

aquest sistema d'instal·lació és el coure. Les unions en tot cas s'han realitzat amb

regulador,

etc.)

soldadura forta i unions roscades per a la connexió d'accessoris (vàlvules, manòmetres,
filtre

Per a la transició de polietilè a coure, es realitza amb tiges homologades.

Trams singulars:
Generalitats:

Quan les canonades travessen murs o parets exteriors o interiors de l'edificació, es

Els trams aeris de coure situats per sota de 2 metres i que puguin ser accessibles a

protegeixen amb passamurs adequats.

La canonada aèria se senyalitzarà de color groc segons UNEIX 1063/59 en els punts

persones alienes serà protegit de possibles xocs mecànics.

suficients perquè quedi identificada correctament la canonada de gas.
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mm superior al diàmetre de la canonada i s'emplenarà amb masilla plàstica a l'efecte

En els traçats que es traspassa un mur s'adoptarà la instal·lació d'un pasamurs de 10

des de zona pública, situada en pericó.

L'emplaçament quedarà proper al mur o límit de propietat i amb grau d'accessibilitat 2

- La clau d'escomesa és la que dóna inici a la instal·lació receptora de gas.

Les distàncies mínimes de separació d'una canonada vista a conduccions d'altres

igual o superior a 25m en canonades vistes i 4 m en canonades enterrades i en tots els

l'escomesa interior, mesura entre la clau de sortida de l'armari i la façana de l'edifici és

manera que el grau d'accessibilitat 2 o 3. Aquesta clau s'ha d'instal·lar si la longitud de

ella mateixa i ha de permetre tallar el servei de gas a aquest. L'emplaçament serà de

- La clau d'edifici s'ha d'instal·lar el més a prop possible de la façana de l'edifici o sobre

grau 2 des de via pública. Precintable en la posició de tancament.

- La clau de comptador s'instal·la prèvia a l'entrada del comptador, amb accessibilitat

accessibilitat grau 2 des de via pública. Precintable en la posició de tancament.

- La clau d'armari s'instal·la en a l'entrada de l'armari de regulació i mesura, amb

d'absorbir els moviments.

Les grapes de subjecció no estaran en cap cas en contacte amb parts metàl·liques
de l'edifici, les exteriors estan dotades d'una junta aïllant (isofònica) entre la canonada i
la grapa, per evitar corrosions. La distància entre grapes serà la suficient per a la

serveis (conduccions elèctriques, d'aigua, vapor, xemeneies, mecanismes, etc.) será de

correcta estabilitat i alineació de la canonada.

3 cm en curs paral·lel i d'1 cm en encreuament. La distància mínima al sòl és de 3 cm,

casos quan la canonada subministri a més d'1 edifici.

de

regulació

en

la

instal·lació

receptora.

productes

LA

de

la

MANIPULACIÓ

d'eficàcia mínima 113B.

A

combustió,

TOTA

es

PERSONA

Al

classifiquen

ALIENA

en:

SERVEI.
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En l'exterior de la sala i proper a la porta d'accés, s'instal·la un extintor de pols

MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

PROHIBIDA

En l'exterior de la porta i en lloc visible es col·locarà la següent inscripció:

Ventilacions: DisposArà de una ventilació superior: 5 cm2/kW

SALA DE FORN D'INCINERACIÓ

• Forn d'incineració

Aparell connectat a conducte d'evacuació

Aparells TIPUS B

• No existeixen.

Aparells no conduïts

Aparells TIPUS A

dels

Els aparells a gas instal·lats, en funció de les característiques de combustió i evacuació

Clasificació dels aparells de gas

el més a prop possible de cada equip, amb accessibilitat grau 1 per a l'usuari.

- La clau de connexió d'aparell que s'instal·la per a cada aparell a gas i està situada

- No es requereix clau d'usuari en ser una instal·lació individual.

i estarà dins de l'armari tancat amb pany normalitzat.

En el nostre cas la mateixa clau de sortida de comptador podrà fer de clau d'edifici

aquestes distàncies seran mesurades des de les parts exteriors dels elements considerats
(conduccions o mecanismes). No hi haurà contacte entre canonades de gas amb
estructures metàl·liques de l'edifici.
Una vegada la canonada surt de la seva part enterrada es connectarà a l'armari de
regulació per mitjà d'una transició homologada, a continuació sortirà de l'armari i
discorrerà pel sostre de la planta baixa fins a punxar el forjat de la planta primera amb

d'elements

A causa que la pressió de subministrament és superior a l'operació, és necessària la

passaforjats i accedint a la sala d'incineració on es connectarà el forn d'incineració.
col·locació

L'armari de regulació i mesura general, disposa d' equips certificats.
L' armari de regulació i mesura es trobarà exterior a l' edifici, en zona perfectament
ventilada. Serà accessible des de la via pública d' acord amb la companyia
subministradora, y la seva porta disposarà de pany normalitzat.
En tota instal·lació receptora s'instal·len preses de pressió, suficients per a la realització
de les proves reglamentàries.
S'instal·laran manòmetres per a la lectura de pressió necessàries per realitzar tant les
comprovacions, com per a la realització de les proves d'estanqueïtat de la instal·lació
reglamentàries.
S'instal·larà un manotermógraf per a la realització d'aquestes proves. Posteriorment
mitjançant un manòmetre de columna d'aigua serà certificada per l'inspector assignat
a la instal·lació.
La instal·lació es dotarà dels següents dispositius de tall:
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A.2. ESTRUCTURA

Memòria Tècnica d’estructura
Tanatori Roques Blanques
22 Octubre 2019

A.1. DADES GENERALS

Té forma rectangular i unes dimensions aproximades de 58x21m.
S’articula en dos blocs mitjançant junta de dilatació.

6 / 33

Qualsevol modificació de les característiques del projecte haurà de haurà de consultar-se a la
Direcció Facultativa i haurà de rebre la seva aprovació.

L’estructura vertical es soluciona amb pilars de formigó armat situats sobre eixos regulars. La llum
entre eixos és d’entre 3,60 i 10,40m. Cal assenyalar, a títol particular, que a la façana principal es
proposen pilars de formigó prefabricat per poder reduir la secció d’aquests.

L’estructura horitzontal es resol amb llosa massissa de formigó armat de cantells variables entre 30 i
45cm, recolzada en jàsseres planes i de cantell, damunt pilars i murs de formigó armat. La geometria
d’aquestes jàsseres varia segons les necessitats arquitectòniques i estructurals.

La present memòria tracta el càlcul estructural de l’ampliació del Tanatori de Roques Blanques al
Papiol (Barcelona). El solar es troba dins el recinte del cementiri Comarcal del Parc Roques
Blanques.
L’ampliació es composa d’un únic edifici de forma rectangular. Atesa la dimensió de l’edifici, cal
considerar la disposició d’una junta de dilatació.
Al següent punt A.2. es desenvolupa la descripció detallada de cadascuna d’aquestes estructures.
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A.3. FONAMENTS
Tal com s’ha descrit al primer apartat de la present memòria, ens trobem amb l’ampliació del Tanatori
de Roques Blanques al Papiol.
La tipologia estructural del conjunt es basa en lloses massisses de formigó armat damunt pilars també
de formigó armat disposats en retícula.
En el moment de redacció d’aquest projecte bàsic no es disposa encara d’estudi geotècnic actualitzat
del solar. Es compta amb un estudi geotècnic de l’any 1986. Una vegada es realitzi, es podran
avaluar totes les recomanacions que s’hi plasmin per plantejar unes tipologies de fonamentació i
contenció concretes.
No obstant, segons el coneixement del terreny que es desprèn d’aquest estudi, la previsió és que a
nivell de fonaments es pugui plantejar una solució mitjançant sabates superficials de formigó armat o
sabates superficials sobre pous de formigó no estructural, sota els pilars de formigó armat. Aquests
fonaments s’ancoraran un mínim de 20cm a l’estrat resistent.
Per a la contenció de terres es proposen murs pantalla de 45cm d’amplada i murs perimetrals de
formigó armat in situ de 30cm d’amplada, recolzats sobre sabates corregudes també de formigó
armat. En tots els casos seran elements estructurals autoportants.
Qualsevol modificació de les característiques del projecte haurà de consultar-se a la Direcció
Facultativa i haurà de rebre la seva aprovació
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B. BASES DE CÀLCUL

El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic DB-SE Bases de Càlcul estableix els
principis i els requisits relatius a la resistència mecànica i a l’estabilitat de l’edifici projectat, així com
l’aptitud per al servei, inclosa la seva durabilitat. D’acord amb aquest document, denominarem
capacitat portant a l’aptitud de l’edifici per assegurar l’estabilitat del conjunt i la resistència
necessàries, intrínsecament relacionada amb els Estats Límits Últims. L’aptitud per al servei, per altra
banda, és la que garanteix el funcionament de l’obra, la comoditat dels usuaris i la que manté
l’aspecte visual, i es relaciona amb el Estat Límit de Servei.
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En general, n’hi ha prou amb que es compleixin aquestes condicions en dues direccions sensiblement
ortogonals en planta.

S’entenen com a tals les deformacions en el pla perpendicular a la direcció de les càrregues.
S’admet que l’estructura global té prou rigidesa si compleix les limitacions de l’apartat B.1.3 Valors
adoptats per al càlcul d’aquesta memòria.

B.1.2.2. Desplaçaments horitzontals

Se ha admitido que la estructura horizontal de pisos o cubiertas es suficientemente rígida si, para
cualquiera de sus piezas, las flechas cumplen las limitaciones del apartado B.1.3 Valors adoptats per
al càlcul
de esta memoria. S’ha admès que l’estructura horitzontal de pisos o cobertes és prou rígida si, per a
qualsevol de les seves peces, les fletxes compleixen les limitacions de l’apartat B.1.3 Valors adoptats
per al càlcul d’aquesta memòria.

x
x
x
x

Es considera que la fletxa és la deformació d’un element com a resultat de les càrregues que
sustenta.
Cal distingir les següents:
Fletxa instantània: La produïda per l’actuació de la càrrega total.
Fletxa diferida: La produïda pels efectes de retracció i fluència.
Fletxa total a termini infinit: La suma de la instantània i de la diferida.
Fletxa activa: La fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es construeix
un element vinculat a l’element estructural (envà, tancament, etc.).

B.1.2.1. Fletxes

funcionalitat de l’obra.

B.1.1.Estats Límit Últims
S’han considerat com a Estats Límit Últims els següents:

mecanisme.

x Els que es deriven de la pèrdua d’equilibri de l’edifici.
x Els que es deriven de la fallada per una deformació excessiva.
x Els que es deriven de la fallada per transformació de l’estructura o d’una part d’ella en un

temps com ara la corrosió o la fatiga.

x Els que es deuen a la fallada per ruptura dels elements estructurals o de les seves unions.
x Els que es deuen a la fallada per inestabilitat dels elements estructurals, inclosos els efectes del

B.1.1.1. Estat Límit Últim d’Estabilitat

Ed,dst el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores.
Ed,dst el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores.

Ed, dst d Ed, stb

Per a totes les situacions de dimensionat pertinents, s’ha verificat si hi ha prou estabilitat del conjunt
de l’edifici i de les seves parts independents, tot complint la condició:

Sent:

x
x

B.1.1.2. Estat Límit Últim de Resistència

Ed valor de càlcul de l’efecte de les accions
Rd valor de càlcul de la resistència corresponent

Ed d Rd

D’altra banda, s’ha verificat la suficient resistència de l’estructura portant, dels elements estructurals,
seccions, punts i unions entre elements, per a totes les situacions de dimensionat pertinents, complint
la següent condició.

Sent:

x
x

El valor de càlcul de la resistència d’una estructura, element, secció, punt o unió entre elements
s’obté de càlculs basats en les seves característiques geomètriques a partir de models de
comportament de l’efecte analitzat i de la resistència de càlcul, fd, dels materials implicats, que en
general s’expressa com al quocient entre la resistència característica, fk, i el coeficient de seguretat
del material, el valor del qual es defineix per a cadascun dels sistemes constructius en el seu capítol
corresponent (veure apartat D. SISTEMA ESTRUCTURAL)
B.1.2. Estats Límit de Servei
Els Estats Límits de Servei previstos han estat:

de l’obra, a la comoditat dels usuaris o al funcionament de les instal·lacions.

x Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o enfonsaments) que afecten a l’aparença
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B.1.3.Valors adoptats per al càlcul

Qualsevol
característica
Qualsevol
Qualsevol

Qualsevol
característica

Combinació
d’accions
Factor considerat

Valor
límit
1/500
1/400

1/300

1/300
1/1000

1/500

1/350

Integritat dels
elements
constructius

1/200

Comoditat dels usuaris

1/300
1/250

1/300

De poca durada

Aparença de l’obra
-

Envans fràgils
Envans ordinaris o
paviments rígids amb
juntes
Envans flexibles
Murs de càrrega
Façanes lleugeres sobre
forjats
Façanes pesades sobre
forjats
Façanes lleugeres o
baranes sobre voladissos
Façanes pesades sobre
voladissos

Quasi permanents
Qualsevol

Només les que
s’apliquen després
de la posada en
servei de l’element
estructural

Tipus d’accions

La taula següent representa els valors límit que cal complir per a la comprovació dels Estats Límit de
Servei que es defineix al capítol B.1.2.1 Fletxes d’aquesta memòria.
Fletxa

Activa

Total
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C.2.1.Sobrecàrrega d’ús

Categoria d’ús

Zones residencials

Subcategories d’ús

Habitatges i zones d’habitacions a
hospitals i hotels

A2
Trasters
Zones administratives
C1
Zones amb taules i cadires
C2
Zones amb seients fixes
Zones sense obstacles que impedeixin
el lliure moviment de les persones com
Zones d’accés al públic C3 són els vestíbuls dels edificis públics,
(llevat de les superfícies
administratius, hotels; sales d’exposició
que pertanyen a les
dels museus; etc.
categories A, B i D)
Zones destinades a gimnàs o a
C4
activitats físiques

A1

Valors característics de les sobrecàrregues d’ús

A
B

C

D

F

E

G2

Zones d’aglomeració (sales de
C5
concerts, estadis, etc)
D1
Locals comercials
Zones comercials
Supermercats, hipermercats o grans
D2
superfícies
Zones de trànsit i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30
kN)
Cobertes transitables accessibles només amb caràcter privat
Cobertes amb una inclinació inferior a
20º
G1
Cobertes lleugeres sobre corretges
(sense forjat)
Cobertes amb una inclinació superior a
40º
Cobertes accessibles
G
només per a conservació
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2
2
4
4

2

3
2
3
4

4

Càrrega
concentrada
[kN]

5

7

2

5

4

7

4

5

2

20

5

2

5

1

1

2

2

1

0

0,4

D’acord amb les indicacions del DB-SE-Accions en l’edificació, s’han adoptat els següents valors per
a les càrregues aplicades als perímetres dels elements de baranes, plastrons, etc.

C.2.2.Accions sobre baranes i elements divisoris

Càrrega
uniforme
[kN/m2]

A la taula següent es representen els valors emprats per a les sobrecàrregues d’ús tretes de la taula
3.1 del DB-SE-AE.

C.2.1.1. Càrregues uniformes

C.1. ACCIONS PERMANENTS

6,25 kN/m2
7,50 kN/m2
8,75 kN/m2
10,00 kN/m2

10,00 kN/m3
20,00 kN/m3

3,00 kN/m2
5,00 kN/m2
7,00 kN/m2

1,00 kN/m2
2,00 kN/m2
3,00 kN/m2
2,50 kN/m2

0,50 kN/m2
1,00 kN/m2
1,50 kN/m2

C.1.1. Pes propi
Llosa:
Pes propi llosa cantell 25:
Pes propi llosa cantell 30:
Pes propi llosa cantell 35:
Pes propi llosa cantell 40:

x
x
x
x

C.1.2.Càrregues permanents
Paviments:
x Làmina enganxada o moqueta; gruix total <0,03m:
x Fusta, ceràmic o hidràulic sobre morter; gruix total <0,08m:
x Plaques de pedra o esglaonat; gruix total <0,15m:
Cobertes:
x Aiguavessos de xapa, tauler o plafons lleugers:
x Aiguavessos de plaques, teula o pissarra:
x Aiguavessos de teula sobre taulers i envans colomaires:
x Coberta plana, a la catalana o invertida amb acabat de grava:
Envans, particions i tancaments:
x Tauler o envà senzill; gruix total <0,09 m:
x Paredó o fulla senzilla de maçoneria; gruix total <0,14 m:
x Fulla de maçoneria exterior i envà interior; gruix total <0,25 m:
Replens:
x Aigua:
x Terra:
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qe succió X
-0.44
-0.71

qe pressió Y
0.83
0.94

Per tant, els valors de càlcul de càrrega de vent en kN/m2 són els següents:
qe pressió X
0.83
0.94

qe succió Y
-0.52
-0.51

C.2.4.Acciones térmicas y reológicas

Bloc V
Bloc W

C.2.3.Acció del vent

No s’ha considerat el seu efecte ja que la dimensió màxima en planta és inferior a 40 m per a
cadascun dels edificis separats per juntes de dilatació.

Accions sobre les baranes i altres elements divisoris
Categoria d’ús
Força horitzontal [kN/m]
C5
3,0
C3, C4, E, F
1,6
Resta dels casos
0,8

Cal admetre que el vent, en general, actua en sentit horitzontal i en qualsevol direcció. En tots els
casos es considera la direcció o direccions que produeixen les accions més desfavorables.

qn P sk

El valor de la càrrega de neu per unitat de superfície horitzontal s’ha determinat d’acord amb l’article
3.5.1. del DB-SE-AE, que facilita la següent expressió:

sk = 0,8 x 0,5 = 0,4 kN/m2

16 / 33

-sk és el valor característic de la càrrega de neu damunt un terreny horitzontal, segons l’article 3.5.2
del DB-SE-AE.
-Capital de província: Barcelona (altitud 0 m)
-Construcció protegida de l'acció del vent: reducció 20%

m=1

On:
-qn és el valor de la càrrega de neu en projecció horitzontal
-m és el coeficient de forma.
- Aiguavés limitat inferiorment per cornises o limateses sense impedir l’esllavissament de la
neu i amb una inclinació inferior a 30º

C.2.5.Neu

qe qbcecp

Les estructures s’estudien ordinàriament sota l’acció del vent en la direcció dels seus eixos principals i
en ambdós sentits. Pel que fa als casos especials, per exemple, a les estructures reticulars obertes, a
les construccions amb cares dentades o amb estructures obliqües a les façanes, a més a més
s’estudien les accions en les direccions esbiaixades que siguin més desfavorables.
Tot seguit s’expressa la càrrega de vent en kN/m 2 segons la formulació que s’indica al DB-SE-Accions
en l’Edificació:

ce varia

5,50 m
Y=21 m
X=58 m
h/Y=0,26
h/X=0,09
pressió cp = 0,72
succió cs = -0,31
pressió cp = 0,72
succió cs = -0,31

Els valors emprats per al càlcul eòlic han estat els següents:
- Velocitat prevista del vent:
v=29 m/s
- Pressió dinàmica del vent:
qb = 0,52 kN/m2
- Coeficient d’exposició:
ce = 1,99
entre 1.3 i 1.6.
Per a edificis urbans de més de 8 plantes,

Vent direcció X
Vent direcció Y
Vent direcció X

- Alçada de l’edifici sobre rasant:
- Amplada de banda
- Esveltesa:
- Coeficient eòlic:
Vent direcció Y
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C.3. ACCIONS ACCIDENTALS

C.4.1.Coberta ajardinada

Sobrecàrrega d’ús:

11.40 kN/m2

0,40 kN/m2

2,00 kN/m2

9,00 kN/m2
Sobrecàrrega de neu:
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Nota: El sumatori de càrregues indica un ordre però no és representatiu del càlcul ni de les
combinacions ni de les concomitàncies ni de les alternances.

TOTAL

Càrregues permanents:

C.3.1.Sisme
La Normativa Sismorresistent (NCSE-02) s’aplicarà al projecte, construcció, reforma i conservació de
les edificacions del territori nacional, sigui quina sigui la seva classe i finalitat, segons el que s’indica
al DB-SE Accions en l’edificació.
Malgrat tot, queden exemptes de la consideració de l’acció sísmica totes aquelles edificacions
assenyalades a l’apartat 1.2.3 Criteris d’aplicació de la normativa, que es recull en el Capítol 1
d’aquesta normativa.
Pel que fa a les estructures especial, s’ha tingut en compte com a mínim les prescripcions sísmiques
de tipus general que conté la Normativa i les específiques que siguin necessàries per al correcte
plantejament del problema sismorresistent. Els Organismes competents portaran a cap l’estudi i la
publicació de les reglamentacions específiques.

Terrassa (Barcelona)
ab=0,04g
K=1,0
III
S=1,28
ac=0,04g
Normal
3
Forjats reticulars
# Valor que definirà el cap d’equip/projecte #

Segons la Normativa NSCE-02 “Normativa bàsica de construcció sismorresistent: Part general i
edificació”, els valors adoptats en el projecte són:
-Situació obra:
-Acceleració sísmica bàsica:
-Coeficient de contribució:
-Tipus de terreny:
-Coeficient amplificació del terreny:
-Acceleració sísmica de càlcul:
-Importància de l’edifici:
-Nombre de plantes sobre rasant:
-Tipologia estructural:
-Ductilitat adoptada:
Atès que l’edifici objecte del projecte compleix les següents condicions:
- es d’importància normal
- l’acceleració sísmica, de càlcul, és inferior a 0,08g
- l’estructura està formada per pòrtics ben travats en totes direccions
no és obligatòria l’aplicació de la normativa sismorresistent (Art. 1.2.3 de la NCSE-02). Per tant, s’ha
optat per no considerar l’acció sísmica.
C.3.2.Impacte
La localització d’aquestes accions, quan procedeixen de l’exterior, ve determinada per les ordenances
municipals.
C.3.3.Altres accions accidentals
Els impactes intencionats no es contemplen en el dimensionat dels elements d’aquest projecte.
Ateses les característiques de l’edifici objecte d’aquesta memòria, no s’ha considerat cap càrrega
accidental especial.
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D. SISTEMA ESTRUCTURAL
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D.1. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT
D.1.1.Materials

D.1.1.1. Formigó

x HA-25/B/20/I

Per fonaments i murs de contenció

Per forjats i pilars sobre rasant

S’empraran els següents tipus de formigó:

x HA-25/B/20/IIa

D.1.1.2. Acer passiu

x Límit elàstic: 500 N/mm²
x Tipus d’acer: B 500 S
x Control acer: Normal
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E. FONAMENTACIÓ
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E.1. BASES DE CÀLCUL

El comportament de la fonamentació s’ha comprovat davant la capacitat portant (Estats Límit Últims) i
davant la seva aptitud per al servei (Estat Límit de Servei).
Les situacions de dimensionat s’han classificat en:

la manca de drenatges durant la construcció, etc).

x Persistents, amb referència a les condicions normals d’ús.
x Transitòries, amb referència a unes condicions aplicables durant un breu període de temps (com
x Extraordinàries, inclòs el sisme.

E.1.1.Descripció del terreny

Com s’ha comentat, actualment, es disposa d’un geotècnic datat a l’any 1986. Caldrà realitzar un nou
estudi de geotècnia per verificar les dades aportades.

Segons l’estudi actual, ens trobem en un terreny situat geològicament a la vorera Sud-Occidental de
la Serralada Litoral Catalana, constituïda fonamentalment per un basament de roques granítiques,
més o menys alterades, sobre el que recolza ocasionalment una coberta de materials Quaternaris i
Terciàries formats per argiles, arenisques, conglomerats i sorres d’alteració.
Es diferencien dos nivells geotècnic:

Nivell B: Pòrfid granític alterat, compacte a molt compacte.

Nivell A: Pòrfid granític molt alterat, mitjanament compacte a compacte.

Les càrregues admissibles seran de 4kg/cm2 en el cas de sabates superficials.
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E.1.2.Estats límit

E.1.2.1. Estats límit últims
A més dels considerats a l’apartat 3.2.1 del DB-SE-Bases de càlcul, s’han tingut en compte els
següents:

x Estabilitat
x Resistència
x Capacitat estructural

E.1.2.2. Estats límit de servei
Pel que fa als estats límit de servei per a les fonamentacions, d’acord amb el DB-SE Fonaments,
s’han considerat:
x Els moviments excessius de la fonamentació que puguin induir esforços i deformacions
anormals a la resta de l’estructura que recolzen.
persones o reduir l’eficàcia funcional.

x Les vibracions que en transmetre’s a l’estructura puguin produir manca de comoditat a les

funcionalitat de l’obra.

x Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la durabilitat o a la
E.1.3.Verificacions basades en coeficients parcials. Combinacions

E.1.3.1. Estats límit Últims

M

F

E

Ed

E

§

©

F

repr

J E¨¨ J F
;

XK ·
;ad ¸¸
¹
M

J

és el coeficient parcial per a les propietats dels materials.

és el coeficient parcial de les accions.

és el coeficient parcial d’efecte de les accions.

és el valor de càlcul de les accions.

Ed

Els valors de càlcul que cal tenir en compte per a les accions s’han obtingut d’acord amb la relació:

On:

x

J
x
J
J
x

Frepr és el valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de dimensionat

x
x

XK és el valor característic dels materials.
ad és el valor de càlcul de les dades geomètriques..

que cal considerar.

x
x

Pel que fa al valor de càlcul de la resistència del terreny, el determinarem mitjançant l’expressió:
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On:

x
és el coeficient parcial de resistència.
Per a ambdós casos, el DB facilita la següent taula de coeficients parcials:
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Sifonament
Rotació o translació
Equilibri límit
Model de Winkler
Elements finits
Enfonsament
Esllavissament
Bolc(2)
Accions
estabilitzadores

Estabilitat fons
excavació

Accions
desestabilitzadores
Estabilitat global
Capacitat estructural
Pilons
Arrencament
Trencament
horitzontal
Pantalles

Accions
estabilitzadores

Enfonsament
Esllavissament
Bolc

J

)

1,0

1,0

F

J

1,0
1,0

E

J

1,0
1,0

1,0
1,8
1,0
1,0

M

J

1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,6(5

0,9(3

1,0
1,8
- (4)

1,0
- (4)

1,0

1,0

1
1
1,0
2,0(8
)
1,1(2

1,0

1,0

3,5

3,5

1,0

1,2
- (4)

1,0

1,0

1,0
1,0
1,5
1,0
1,0

2,0

)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,2

0,9

1,0
1,0
1,0

0,6(7
)
0,6(7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,5(6

2,3

1,0

0,8
0,8
1,0

)

2,3

1,0
1,0
1,2

)

1,0
1,0
1,0

)

1,0
- (4)

)

R

3,0(1
)
1,5(2

Taula 2.1 DB-SE-Fonaments Coeficients de seguretat
parcials per a elements de fonamentació i contenció
Situació de
Materials
Accions
Tipus Estat Límit
dimensionat

Persistent o
transitòria

Extraordinaria

Accions
desestabilitzadores
Estabilitat global
Capacitat estructural
Pilons
Arrencament
Trencament
horitzontal
Pantalles
Rotació o traslació
Equilibri límit
Model de Winkler
Elements finits
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J

Notes:
(1)Als pilons es refereix a mètodes
basats en assaigs de camp o
fórmules analítiques (llarg termini),
per a mètodes basats en fórmules
analítiques (curt termini), mètodes
basats en proves de càrrega fins a
trencament i mètodes basats en
proves dinàmiques de clavament
amb
control
electrònic
del
clavament i contrast amb proves
de càrrega, el valor adoptat és 2,0
(2) Aplicació en fonaments directes
i murs
(3) En fonaments directes, excepte
que es justifiqui el contrari, no s’ha
considerat l'empenta passiva.
4)
Els
corresponents
dels
Documents Bàsics relatius a la
seguretat estructural dels diferents
materials o la instrucció EHE.
(5) S’ha aplicat a elements de
formigó estructural, el nivell
d’execució dels quals és intens o
normal, segons la instrucció EHE.
En els casos en què el nivell de
control d’execució és reduït, el
E adoptat per a les
coeficient

J

situacions
persistents
o
transitòries, és 1,8.
(6) El coeficient M serà igual a 2,0
atès que no existeixen edificis o
serveis sensibles als moviments
prop de la pantalla.
(7) Afecta a l’empenta passiva.
(8) Als pilons es refereix a mètodes
basats en assaigs de camp o
fórmules analítiques; per als
mètodes basats en proves de
càrrega fins a trencament i els
mètodes
basats
en
proves
dinàmiques de clavament amb
control electrònic del clavament i
contrast amb proves de càrrega, el
valor adoptat és 1,5.
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E.1.3.2. Estats Límit de Servei

Distorsió horitzontal, e
Vibracions de poca durada
Vibracions estacionàries

Desplaçament horitzontal, x
Desplaçament horitzontal diferencial, dx

Inclinació respecte a la vertical, w

Distorsió angular, b

S’han emprat els següents paràmetres que cal verificar per als estats límit que es defineixen al gràfic:
Assentaments, s
Assentaments diferencials, ds

x
x
x
x
x
x
x
x
x

En base a aquests paràmetres s’ha verificat:

x El moviment de la fonamentació, segons el tipus d’estructura i els materials de l’edifici.
x La distribució de càrregues
x El procés constructiu i l’ús final.
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E.1.5.Valors adoptats per al càlcul
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E.1.4.Tipus de construcció i grup de terreny

Per a les comprovacions de l’Estat Límit de Servei de distorsió angular s’ha establert que en cap cas
la distorsió angular sobrepassi els límits de la taula següent:

Estructures de plafons prefabricats

Estructures reticulades amb envans de separació

Estructures isostàtiques i murs de contenció

Tipus d’estructura

1/2000

1/1000

1/700

1/500

1/300

Límit

Tipus d’estructura
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1/2000

Límit

Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap amunt

Murs de càrrega

Valors límit basats en la distorsió horitzontal

Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap avall

Valors límit basats en la distorsió angular b

D'acord amb el CTE, s'estableixen les següents taules amb les que es classifiquen els tipus de
construcció i el grups de terreny:
Taula 3.1. Tipus de construcció
Tipus
Descripció
C-0
Construccions de menys de 4 plantes i superfície construïda inferior a 300 m2
C-1
Altres construccions de menys de 4 plantes
C-2
Construccions entre 4 i 10 plantes
C-3
Construccions entre 11 i 20 plantes
C-4
Conjunts monumentals o singulars, o de més de 20 plantes
(1)En el còmput de les plantes s’hi inclouen els soterranis
Taula 3.2. Grup de terreny
Grup
Descripció
T-1
Terrenys favorables: aquells amb poca variabilitat i en els quals la pràctica habitual a
la zona és de fonamentació directa mitjançant elements aïllats.
T-2
Terrenys intermedis: els que presenten variabilitat, o que a la zona no sempre s’empra
la mateixa solució de fonamentació, o en els quals es pot suposar que tenen replens
antròpics d’una certa importància, encara que probablement no superin els 3,0 m.
T-3
Terrenys desfavorables: els que no poden classificar-se en cap dels tipus anteriors. En
aquest grup es consideraran amb caràcter especial els següents terrenys:
Sòls expansius
Sòls col·lapsables
Sòls tous o balders
Terrenys càrstics en guix o calcària
Terrenys variables pel que fa a la seva composició i estat
Replens antròpics amb uns gruixos superiors a 3 m
Terrenys en zones susceptibles de patir esllavissaments
Roques volcàniques en colades magres o amb cavitats
Terrenys amb un desnivell superior a 15º
Sòls residuals
Terrenys de maresmes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

x Tipus de construcció del projecte: C-1
x Grup de terreny del projecte: T-1.
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F. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
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F.1. DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
F.1.1.Bases de càlcul

F.1.1.1. Resistència al foc de l’estructura

S’admet que un element té prou resistència al foc si, durant el període de desenvolupament de
l’incendi, el valor de càlcul de l’efecte de les accions, en qualsevol instant t, no supera el valor de la
resistència d’aquest element. En general, n’hi ha prou amb fer la comprovació a l’instant de major
temperatura que, amb el model de corba normalitzada temps-temperatura, es produeix al final de
l’instant.
En el cas dels sectors de risc mínim i en aquells sectors d’incendi en què, per la seva mida i per la
distribució de la càrrega de foc, no s’ha previst l’existència de focs totalment desenvolupats, s’ha
comprovat la resistència al foc de tots i cadascun dels elements mitjançant l’estudi amb focs
localitzats, segons el que indica l’Eurocodi 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) i s’ha situat successivament la
càrrega de foc a la posició previsible més desfavorable.

F.1.1.2. Elements estructurals principals

Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos forjats,
bigues i suports) és suficient si:

davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o

x assoleix la classe que s’indica a la taula 1 o 2 i que representa el temps en minuts de resistència

corresponent.

x suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc que s’indica a l’apartat

Les estructures de cobertes amb càrrega permanent menor d’1 kN/m 2, no previstes per ser utilitzades
en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada de les quals respecte a la rasant exterior no sobrepassi els 28
m, així com els elements que només sustentin aquestes cobertes, s’han dissenyat com a R 30 tenint
en compte que la seva fallada no ocasionarà danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometrà l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors d’incendi.
Els elements estructurals de les escales i passadissos protegits de l’edifici que es trobin dins del seu
recinte, seran com a mínim R-30. Quan es tracta d’escales especialment protegides, la norma no
exigeix resistència al foc als elements estructurals.
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R 30
R 60

R 30

<15m

R 120

R 90

-

<28m

R 180

R 120

-

≥28m

Plantes sobre rasant Alçada
d’evacuació de l’edifici

R 120
R 90

R 90

R 120 (4)

R 120 (3)

Plantes
de
soterrani

Taula 1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals
Ús del sector d’incendi considerat (1)

Habitatge unifamiliar (2)
Residencial Habitatge, Residencial Públic,
Docent, Administratiu
Comercial, Concurrència pública, Hospitalari
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre
un altre ús)
Aparcament (situat sota un ús diferent)
(1) La resistència al foc suficient d’un sòl és la que en resulta en considerar-lo com a sostre del sector d’incendi situat sota aquest sòl..
d’ús Residencial Habitatge.

(2) A habitatges unifamiliars agrupats o adosats, els elements que formen part de l’estructura comú tindran la resistència al foc que s’exigeix als edificis
(3) R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici sobrepassa els 28 m.
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.

Taula 2 Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial
integrades als edificis(1)
Risc especial baix
R 90
Risc especial mig
R 120
Risc especial alt
R 180
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici, excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista per a l’evacuació i la
resistència al foc suficient d’un sòl és la que en resulta en considerar-lo com a sostre del sector d’incendi situat sota aquest sòl.

fallada de la qual no suposi cap risc per a l’estabilitat d’altres plantes ni per a la compartimentació contraincendis, cas en el que pot ser R 30. La

D’acord amb aquestes prescripcions i amb les indicacions de l’arquitecte autor del projecte, a l’edifici
que ens ocupa es compliran les següents exigències al foc:

x Edifici: R60
x Crematori: R120
F.1.1.3. Determinació dels efectes de les accions durant l’incendi

Efi, d

Kfi Ed

S’han considerat les mateixes accions permanents i variables que al càlcul en situació persistent,
quan s’ha previst la probabilitat de que actuïn en cas d’incendi.
Com a simplificació per al càlcul, s’ha estimat l’efecte de les accions de càlcul en situació d’incendi a
partir de l’efecte de les accions de càlcul a temperatura normal, com:

Sent:
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GK  < 1,1 QK ,1
el factor de reducció.
8G GK  8Q ,1 QK ,1

x Ed l’efecte de les accions de càlcul en situació persistent (a temperatura normal);
x Kfi

El subíndex 1 representa l’acció variable dominant considerada en la situació persistent.
En general, i llevat d’indicació contrària a l’epígraf corresponent, el coeficient del material adoptat gM,fi
és la unitat.

Barcelona 22/10/2019

Signat: David Garcia Carrera, Doctor Arquitecte
Director Tècnic
BIS structures
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MA. ANEXES DE LA MEMÒRIA

MA-ECO Justificació compliment normativa vigent en matèria d’ Eficiència Energètica en les obres d’
urbanització i d’ edificació. Fitxa Justificativa Decret d’Ecoeficiència.

Fitxa justificativa
(Veure memòria bàsica d’ instal·lacions)
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Fitxa justificativa per donar compliment a les exigències de Seguretat en cas d’ incendis.
(Veure document annexos al projecte. Projecte de bombers)
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

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

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

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

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm ǚ

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix  1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m.

Plantes soterrani
R120
(R180 si h > 28m)

R120

h  28

R180

h > 28m

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant
R90

h  15m

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)
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x Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:

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

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

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.

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

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

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

 EI-120

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
Vestíbul d’independència
mínim EI2 30-C5
Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)

En escales protegides

Estructura general

Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Forats en façana

Vials d’accés per als bombers

Espais per a intervenció de
bombers

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

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

ÀMBIT
ENTORN
FAÇANES

CO
BE
RTE
S

DGPEIS/Servei de Prevenció

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

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

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

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

especial alt
Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

EI 120

15  h  28m

EI 180

h > 28m

Plantes sobre rasant

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

h  15m

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

EI 120

EI 90



Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors
2
Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m )
Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari)
Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala

Pàgina 2 de 7

Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI 60-C5; tapes EI 60.
2
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m a cada planta
Ventilació o control de fums
- Per un sistema de pressió diferencial
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle Į de façanes:
o
Finestres o forats en façana
Į ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.






no s’admet

EI 120
(EI 180 si h > 28)

Plantes soterrani

x Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.

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

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors

Sectors d’incendi

(1)

Requeriments a garantir en funció de:
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.

(2)

Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Portes de pas entre sectors

Caixa escènica

Elements d’evacuació protegits

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

DGPEIS/Servei de Prevenció
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .

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

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

Elements estructurals
EI 90

R 90

RISC BAIX

SI

EI 120

R 120

RISC MIG

B-s1,d0

EI2 45-C5 (les dues)

SI

EI 180

R 180

RISC ALT

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

Parets i sostres
-

B-s1,d0

EI2 30-C5 (les dues)

Vestíbul d’independència

B-s1,d0

CFL-s1

BFL-s1

EI2 45-C5

Terres
EFL

B-s1, d0

BFL-s1

Portes d’entrada

Terres

B -s2
FL

B-s3, d0

Segons reglament específic

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

Parets i sostres

Terres

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

Parets i sostres

BFL-s1

Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

COMPONENTS ELÈCTRICS

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

DGPEIS/Servei de Prevenció

2

2

1 persona / 0,25 m
1 persona / seient

2
2

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

2

1 persona / 1,2 m

1 persona / 2 m

2

2

1 persona / 1,5 m

1 persona / 3 m

2

1 persona / 4 m
2
1 persona / 5 m


















Pàgina 3 de 7

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

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

Elements decoratius i mobiliari

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

En recorreguts normals

En recintes protegits

2.5. Reacció al foc dels materials

LOCALS DE RISC ESPECIAL
MATERIALS DE REVESTIMENT
OCUPACIÓ

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

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

No protegides

Protegides

S’admet en tot cas

Especialment protegides

E  3 S + 160 As

S’admet en tot cas

0,80 si P 25 persones
0,90 si P 50 persones
1,00 si P 100 persones
1,10 si P >100 persones

E  3 S + 160 As

Per h  20 m

A  P / 160

Amplada mínima segons nº de persones:

Per h  2.80 m
Per P  100 fins h  6 m

A  P / (160 – 10 h)
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Per h  10 m


Capacitat: A  P / 200

Amplada  0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).

Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.

Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte

d’ocupació > 50.

Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.

Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes
Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.):
x Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A  30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per
cada seient addicional.
x En files amb sortida pels dos extrems, pas de A  30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per
cada seient addicional. Per 30 seients o més: A  50 cm.
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
x Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82).
x Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250
més o fracció (art. 28 del REP/82).
x Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m (art. 28 del REP/82).
Localitats de graderia per més de 3000 espectadors dempeus:
x Pendent < 50%
x Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem.
x Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.
Barreres  1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de
SU 5)
Passadissos i rampes no protegits:
Passadissos protegits:

Capacitat: A  P / 200

P  3 S + 200 A

Amplada  1 m (0.80 m en passeres 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones
d’escena i altres de P  10 persones
de públic) (0.80 m si P  10 persones,
habituals)
usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
 10%
 8%
 6%





zones d’us administratiu.
2
1 persona / 10 m

zones de públic en terminals de transport.

zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc.
1 persona / 40 m²

arxius i magatzems

Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2

S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).

A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.
Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.
Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.

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

Zones d’ocupació nul·la

ESPAI EXTERIOR SEGUR

Dimensionat

3.1. Elements d’evacuació

Característiques

Passos entre fileres de seients
(Localitats)

DGPEIS/Servei de Prevenció

Evacuació ascendent

Evacuació descendent

Tipologia

PASSADISSOS I RAMPES

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

Amplada mínima segons nº de persones:

No es demana

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

No es demana



Capacitat: A  P / 480

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

- Recorreguts evacuació  25m (* 31,2m)
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- Ocupació afegida d’escala: Persones  160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

Locals de risc especial


sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.

Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.
Excepcions per establiments integrats en centres comercials

de S  500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència

de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre.
 4m fins a sortida de planta
 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació  100 persones
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m
Més d’una sortida
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Més d’una sortida d’edifici

ESCALES

540 mm  2C + H  700 mm
H  280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A  P / 600

-Quan
aquests
elements
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

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

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

Vestíbul d’independència
Tramades
Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

3.2. Recorreguts d’evacuació
COMPATIBILITAT
Per establiments integrats en edifici
d’altre ús

Altura ascendent màxima

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

Desembarcament d’escales a planta
baixa

DGPEIS/Servei de Prevenció

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

2

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

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
Senyalització

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

Enllumenat d’emergència

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

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

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

Enllumenat de abalisament

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

Característiques dels senyals
UNE 23-034

Senyalització itineraris accessibles

Capacitat
21A-113B

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)

2

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

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

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

2

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(6)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.
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- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi

Evacuació

Itineraris accessibles

(3)

4.1. Detecció i alarma
(4)

Detecció d’incendi
Alarma

(5)

4.2. Mitjans d’extinció

Hidrants exteriors

Extintors
Columna seca

Boques d’incendi equipades

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

Protegint el teló de boca de la caixa escènica

Instal·lació automàtica d’extinció
Cortina d’aigua

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)

- Per ocupació > 1000 persones
- En caixa escènica
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones
(7)

Control de fums d’incendi
Ascensor d’emergència

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

Visibles permanentment; característiques com a 3.3

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

Notes:

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

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

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur
(3) El sistema inclou detectors automàtics
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.

RISC MIG

V>200 m

3

3

RISC ALT

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

100<V 200 m

3

------

V>400 m

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

Magatzem de residus

20<S 100 m²

20<P 30 kW

En tot cas

5<S 15 m²

100<S 200 m²

30<P 50 kW

-------

15<S 30 m²

-------

P>600 kW

S>200 m²

P>50 kW

-------

S>30 m²

3

200<V 400 m

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

-------

200<P 600 kW

3

100<V 200 m

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

En tot cas

70<P 200 kW

En particular:
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc.
En general:
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

S 3 m²

P 400 kW

-------

-------

-------

S>3 m²

P>400 kW

En tot cas

-------

-------

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)

En tot cas

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac

Magatzem per combustible sòlid de calefacció

En tot cas

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

En tot cas

P 2520 kVA
P 630 kVA

-------

-------

2520<P 4000 kVA
630<P 1000 kVA

-------

-------

P>4000 kVA
P>1000 kVA

-------

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

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

DGPEIS/Servei de Prevenció
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SUA-4 Justificació seguretat il·luminació inadequada
Fitxes justificatives per donar compliment a les exigències de Seguretat d’Utilització

MA. ANEXES DE LA MEMÒRIA

MA-SU

SUA-8 Instal·lació de protecció al llamp.

SUA-9/ D135/95 Justificació de l’accessibilitat en l’edificació
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CTE

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SU$ exigències de
Seguretat d’UtilitzacióL$FFHVVLELOLWDW

SU$-8

Ref. del projecte CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES

MXOLRO

NO

v.

SÍ

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9765943 LMCYB-CWGKI-NNRMF 209490CBB15B78BF0D26086CCAA498A604456450) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne  Na

és necessària doncs:

Ne =0,020022 Na =0,001833
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

✔

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

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

Municipi:

Ϫ

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

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

Ϫ

C1 :

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

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

BARCELONA

Ng impactes / any km2 :

2

5,00

5,00

8.009,00 m2

C1 = 2,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

· Ne =
Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ng u Ae u C1 u 10

6

C2 :

=

5,00

x 8.009,00 x

0,50

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

C3 :

x

10

-6

Ne = 0,020022

Estructura formigó
i coberta:

metàl·lica

C2 = 0,50

metàl·lica

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

fusta

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

✔

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

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

C5 = 5,00

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

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

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

·Na =

✔

✔
✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

5,5
10  3 =
C2 u C 3 u C 4 u C5
1,00

u 1,00

5,5
u 3,00

u 1,00

10  3

✔

Na = 0,001833

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

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

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

L’edifici

Sí

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

E t1

Na
Ne

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

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

=1 

0,001833
0,020022

E t 0,91

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

✔

 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria
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Oficina Consultora Tècnica. COAC

( no h ab i ta tg e)

juliol de 2010

C T E D B SU A : S U A - 9 A c c e s s ib i l i t a t

✔

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

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

✔
✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

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

Justificació de l’accessibilitat a l’edificació

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

- Paviment: és no lliscant

 Itinerari accessible per a tots els edificis

✔

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

DB SUA / D135/95
P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

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

 Amplada:  0,90 m

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

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

✔

Itineraris

✔

Edificis o establiments d’ús privat:

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

✔

1/5

Ús públic i ús privat (no habitatge)

PARÀMETRES
GENERALS

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

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

✔

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

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

Edificis o establiments d’ús públic:

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

Edificis o establiments d’ús privat:

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

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

✔

Edificis o establiments d’ús públic:

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

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari

Referència de projecte

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

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

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

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

Comunicació de les
entitats amb:

- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

Mobilitat en una
mateixa planta

Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais

- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte
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✔

 Amplada:  0,90 m
 Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

✔

 Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,
 Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

✔

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

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

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

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

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

Referència de projecte

Referència de projecte

✔

✔

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

✔

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

✔

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

✔

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

✔

 No s’admeten graons

✔

✔

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

 No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.
- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.
2/5
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Itineraris

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

RAMPES
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- Pendents - longitudinal:

- transversal:
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- Trams:

- Replans:

✔

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

- Pendents

✔

✔

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

d 2%

- Trams:

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

✔

- Trams:

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

- Replans:

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

✔

- Replans:

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

✔

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

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

✔

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

S’admet d 2% en rampes exteriors

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

DB SUA / D135/95

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
Elements
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

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

✔

3/5
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ús públic i ús privat (no habitatge)

Itineraris

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

ASCENSOR

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

 Dimensions
cabina

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

✔

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

✔

- Dimensions
cabina:

DB SUA / D135/95

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

✔

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

✔

- Dimensions - sentit d’accés t 1,20 m
cabina:
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

✔

- Portes:

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

- de la cabina: són automàtiques
 del recinte: són automàtiques
- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

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

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- Botoneres:

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

- Botoneres:

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

✔

- Passamans:

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

- Passamans:

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

✔

 Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.
- Senyalització:  Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

Referència de projecte

Referència de projecte

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

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

- Botoneres:

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

✔
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Justificació de l’accessibilitat a l’edificació
( no h ab i ta tg e)

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

✔

DB SUA / D135/95

✔

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

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

✔

t 1,00 m

- Amplada

✔

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

Escales. Configuració

ESCALES

- frontal 0,13  F  0,175m

t 2,20 m

- estesa, E t 0,28m

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

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

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)
- salvarà una altura d 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- VHUDQIHUPVLHVSRGUDQDJDIDUIjFLOPHQWVHSDUDWV
GHOSDUDPHQWtPLHOVLVWHPDGHVXEMHFFLyQR
LQWHUIHULUjHOSDVFRQWLQXGHODPD
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✔

✔

✔

- Altura de pas

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

t 2,10 m

- Altura de pas
✔

✔

✔

- Graons:

- frontal F  0,16m

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

- nombre de graons seguits  12.

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- estesa, E t 0,30m

- Graons:

- Trams:

- Replans:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m

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

Referència de projecte

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

Referència de projecte
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HS-1 Protecció enfront a la humitat (executiu)
Fitxes justificatives per donar compliment de les exigències d’Habitabilitat, Salubritat.

MA. ANEXES DE LA MEMÒRIA

MA-HS

HS General

HS-2 Recollida i evacuació de residus

HS-3 Qualitat de l’aire interior

HS-4 Subministrament d’aigua

HS-5 Evacuació d’aigües
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
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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





&RHILFLHQWGHSHUPHDELOLWDWGHOWHUUHQ\ .V FPV 
3UHVqQFLDG¶DLJXD
TERRES




&RHILFLHQWGHSHUPHDELOLWDWGHOWHUUHQ\ .V FPV 
3UHVqQFLDG¶DLJXD
FAÇANES
=RQD3OXYLRPqWULFD
=RQDHzOLFD


$OWXUDGHFRURQDFLyGHODIDoDQDVREUHHOWHUUHQ\ P
&ODVVHG¶HQWRUQ

/HVFRQGLFLRQVGHOHVVROXFLRQVFRQVWUXFWLYHVGLVSRVDUDQGHOVHOHPHQWVUHODFLRQDWVDO¶DSDUWDWGHO'%+6

COBERTES

(OVSXQWVVLQJXODUVGHOVPXUVWHUUHVIDoDQHVLFREHUWHVHVUHVROGUDQG¶DFRUGDOHVFRQGLFLRQVGHOVDSDUWDWV
GHO'%+6UHVSHFWLYDPHQW

&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy5'5'LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(VL 2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFDā&ROāOHJLG¶$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DYDEULO
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Interior de l’habitatge
En funció del sistema de
recollida municipal o

/¶HGLILFLGLVSRVDG¶XQPDJDW]HP
GHFRQWHQLGRUV

(OVKDELWDWJHVGLVSRVHQHQHOVHX
LQWHULRUG¶HVSDLVSHU
HPPDJDW]HPDUOHVFLQFIUDFFLRQV
GHOVUHVLGXVRUGLQDULV

Espais comuns de l’edifici

3RUWDDSRUWD

/¶HGLILFLWpXQHVSDLGHUHVHUYD

6¶DSRUWDHVWXGLHVSHFtILFDGRSWDQWFULWHULVDQjOHJVDOVHVWDEOHUWVHQHO'%+6

&RQWHQLGRUVGHODEURVVDDOFDUUHU

✔

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9765943 LMCYB-CWGKI-NNRMF 209490CBB15B78BF0D26086CCAA498A604456450) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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WDXOD 

¬PELW
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&DEDO
PtQLP

&DEDOV
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9HQWLODFLy
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9HQWLODFLy
DGGLFLRQDO
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ORFDO

OVP

DSDUWDW 

DSDUWDW 

&DEDOPtQLP
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&DEDOPtQLP
WDXOD 

WDXOD 

(VSURGXLUjDPEFDUjFWHUJHQHUDOSHUODFREHUWDGHO¶HGLILFLLHVIDUjG¶DFRUGDPEOD
UHJODPHQWDFLyHVSHFtILFDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV  

/RFDOVG¶DOWUHVWLSXV &DOREVHUYDUOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVSHUDO5,7(

$SDUFDPHQWV

7UDVWHUVHQHGLILFLV
G¶KDELWDWJHV

0DJDW]HPGHUHVLGXV
HQHGLILFLVG¶KDELWDWJHV



,QWHULRUGHOV
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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
(VJDUDQWLUDQHOV
FDEDOVPtQLPVGH
YHQWLODFLyPLWMDQoDQW
ODLPSODQWDFLyGHOV
VLVWHPHVGH
YHQWLODFLyDGHTXDWV



(9$&8$&,Ï'(/6 'HOHVLQVWDOāODFLRQV
WqUPLTXHV
352'8&7(6'(
/$&20%867,Ï
 

 3HUPHWLQVFULXUHHQODVHYDSODQWDXQFHUFOHGHGLjPHWUH'˰+VHQW+O¶DOWXUDGHOWDQFDPHQWPpVEDL[GHOVTXHKRGHOLPLWHQL'˰P
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

HS

Qualitat de l’aigua

6H¶QGLVSRVDUDQSHUWDOG¶HYLWDUODLQYHUVLyGHOVHQWLWGHOIOX[GHO¶DLJXD

/¶DLJXDGHODLQVWDOāODFLyFRPSOLUjHOVSDUjPHWUHVGHODOHJLVODFLyYLJHQWSHUDDLJXDGHFRQVXPKXPj
(OVmaterialsGHODLQVWDOāODFLyJDUDQWLUDQODTXDOLWDWGHO¶DLJXDVXEPLQLVWUDGDODVHYDFRPSDWLELOLWDW
DPEHOWLSXVG¶DLJXDLDPEHOVGLIHUHQWVHOHPHQWVGHODLQVWDOāODFLyDPpVGHQRGLVPLQXLUODYLGD
~WLOGHODLQVWDOāODFLy
(OdissenyGHODLQVWDOāODFLyGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDHYLWDUjHOGHVHQYROXSDPHQWGHJqUPHQV
SDWzJHQV

 4XDOVHYROWUDPGHOD[DU[DV¶KDGHSRGHUEXLGDUSHOTXH HOV
VLVWHPHVDQWLUHWRUQHVFRPELQDUDQDPEOHVFODXVGHEXLGDW

Sistemes antiretorn:

Aigua Freda

S’establiran
discontinuïtats entre:

Buidat de la xarxa:

q  0,04l/s  XULQDULVDPEFLVWHUQD
q  0,05l/s  ³SLOHWD´GHUHQWDPDQV
q  0,10l/s  UHQWDPDQVELGHWLQRGRU
q  0,15l/s  XULQDULVWHPSRULW]DWUHQWDYDL[HOOHVDL[HWDDwOODGD
q  0,20l/s  GXW[DEDQ\HUDPDLJHUDLUHQWDGRUD
GRPqVWLFDVDIDUHLJDL[HWDJDUDWJHDERFDGRU
q  0,25l/s  UHQWDYDL[HOOHVLQGXVWULDO VHUYHLV 
q  0,30l/s  EDQ\HUDPDLJHUDQRGRPqVWLFD
q  0,60l/s  UHQWDGRUDLQGXVWULDO NJ

Aigua Calenta $&6 

q  0,03l/s  ³SLOHWDGHUHQWDPDQV
q  0,065l/s  UHQWDPDQVELGHW
q  0,10l/s  GXW[DDLJHUDLUHQWDGRUDGRPqVWLFDVDIDUHLJ
DL[HWDDwOODGD
q  0,15l/s  EDQ\HUDPUHQWDGRUDGRPqVWLFD
q  0,20l/s  EDQ\HUDPDLJHUDQRGRPqVWLFD
UHQWDYDL[HOOHVLQGXVWULDO VHUYHLV 
q  0,40l/s  UHQWDGRUDLQGXVWULDO NJ

 Pressió mínima$L[HWHVHQJHQHUDOo P  100kPa
(VFDOIDGRUVLIOX[RUVo P  150kPa

✔

✔

Accessibilitat de la
instal·lació

Dimensions dels locals

Temperatura d’ACS:

 (VVHQ\DOLW]DUDQGHIRUPDIjFLOLLQHTXtYRFDOHVFDQRQDGHVHOV
SXQWVWHUPLQDOVLOHVDL[HWHVGHOHVLQVWDOāODFLRQVTXHVXEPLQLVWULQ
DLJXDQRDSWDSHUDOFRQVXP

 3HUWDOGHJDUDQWLUHOPDQWHQLPHQWLUHSDUDFLyGHODLQVWDOāODFLyOHV
FDQRQDGHVHVWDUDQDODYLVWDV¶XELFDUDQHQIRUDWVR³SDWLQHWV´
UHJLVWUDEOHVREpGLVSRVDUDQG¶DUTXHWHVRUHJLVWUHV
6LHVSRVVLEOHWDPEpV¶DSOLFDUjDOHVLQVWDOāODFLRQVSDUWLFXODUV

 (OVORFDOVRQV¶LQVWDOāOLQHTXLSVLHOHPHQWVGHODLQVWDOāODFLyTXH
UHTXHUHL[LQPDQWHQLPHQWWLQGUDQOHVGLPHQVLRQVDGHTXDGHVSHU
SRGHUUHDOLW]DUORFRUUHFWDPHQW
1RpVG¶DSOLFDFLyDOVKDELWDWJHVXQLIDPLOLDUVDwOODWVRDGRVVDWV

 (VWDUjFRPSUHVDHQWUH50ºC i 65ºC
1RpVG¶DSOLFDFLyDOHVLQVWDOāODFLRQVG¶~VH[FOXVLXKDELWDWJH

✔

✔

✔

✔

Identificació

 &DOGLVSRVDUG¶XQFRPSWDGRUG¶DLJXDIUHGDLG¶DLJXDFDOHQWDSHUD
FDGDXQLWDWGHFRQVXPLQGLYLGXDOLW]DEOH

✔

 Pressió màxima4XDOVHYROSXQWGHFRQVXPo P  500kPa

Comptatge

 /DLQVWDOāODFLyG¶$&6GLVSRVDUjG¶XQD[DU[DGHUHWRUQTXDQGHVGHO
SXQWGHSURGXFFLy ILQVDOSXQWGHFRQVXPPpVDOOXQ\DWODORQJLWXG
GHODFDQRQDGDVLJXL!P

✔

Xarxa de retorn d’ACS

 $OHVFDPEUHVKXPLGHVGHOVHGLILFLVR]RQHVGHS~EOLFD
FRQFXUUqQFLDOHVDL[HWHVGHOVUHQWDPDQVLOHVFLVWHUQHVGHOVLQRGRUV
HQGLVSRVDUDQ

Pressió:

Cabals
instantanis mínims:

Protecció contra retorns

Aigua no apta per al
consum

Manteniment

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

 ,QVWDOāODFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDLDOWUHVLQVWDOāODFLRQV
G¶DLJXDDPEGLIHUHQWRULJHQTXHQRVLJXLOD[DU[DS~EOLFD
 ,QVWDOāODFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDLLQVWDOāODFLRQVG¶HYDFXDFLy
 ,QVWDOāODFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDLO¶DUULEDGDGHO¶DLJXDDOVDSDUHOOVL
HTXLSVGHODLQVWDOāODFLy

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

SENYALITZACIÓ

ESTALVI D’AIGUA

Paràmetres a
considerar

Dispositius d’estalvi
d’aigua

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9765943 LMCYB-CWGKI-NNRMF 209490CBB15B78BF0D26086CCAA498A604456450) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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DOCUMENT
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES

HS

Dimensionat

Traçat

Ventilació

Objecte

 /HV[DU[HVGHFDQRQDGHVHVGLVVHQ\DUDQGHIRUPDTXHVLJXLQDFFHVVLEOHVSHUDOVHXPDQWHQLPHQWL
UHSDUDFLySHUDODTXDOFRVDKDQGHGLVSRVDUVHDODYLVWDRDOORWMDGHVHQIRUDWVR³SDWLQHWV´
UHJLVWUDEOHVREpGLVSRVDUDQDUTXHWHVRUHJLVWUHV

 (OVGLjPHWUHVGHOHVFDQRQDGHVVHUDQHOVDGLHQWVSHUDWUDQVSRUWDUHOVFDEDOVSUHYLVLEOHVHQ
FRQGLFLRQVVHJXUHV

(OWUDoDWGHOHVFDQRQDGHVVHUjHOPpVVHQ]LOOSRVVLEOHDPEGLVWjQFLHVLSHQGHQWVTXHIDFLOLWLQ
O¶HYDFXDFLyGHOVUHVLGXVLVHUDQDXWRQHWHMDEOHV6¶HYLWDUjODUHWHQFLyG¶DLJHVHQHOVHXLQWHULRU

(VGLVSRVDUjGHVLVWHPDGHYHQWLODFLyTXHSHUPHWLO¶HYDFXDFLyGHOVJDVRVPHItWLFVLJDUDQWHL[LHO
FRUUHFWHIXQFLRQDPHQWGHOVWDQFDPHQWVKLGUjXOLFV

/DLQVWDOāODFLyHYDFXDUj~QLFDPHQWOHVDLJHVUHVLGXDOVLSOXYLDOVQRSRGHQWVHXWLOLW]DUSHUDO¶HYDFXDFLy
G¶DOWUHWLSXVGHUHVLGXV
6¶HYLWDUjHOSDVG¶DLUHVPHItWLFVDOVORFDOVRFXSDWVPLWMDQoDQWODXWLOLW]DFLyGHWDQFDPHQWVKLGUjXOLFV

✔

✔

✔

✔

✔

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

Manteniment

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9765943 LMCYB-CWGKI-NNRMF 209490CBB15B78BF0D26086CCAA498A604456450) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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Fitxes justificatives per donar compliment de les exigències bàsiques enfront el soroll

HR General
MA-HR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9765943 LMCYB-CWGKI-NNRMF 209490CBB15B78BF0D26086CCAA498A604456450) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
IDENTIFICADORS

Número de l'anotació: 360, Data d'entrada: 31/01/2020 4:06:00 PM
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Número de l'anotació: 360, Data d'entrada: 31/01/2020 4:06:00 PM
ADJUNT (TD99): ADJUNT_1_542_Entrega_Basic_Tanatori_Roques
_Blanques.pdf_31012020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: LMCYB-CWGKI-NNRMF
Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:01 PM
Pàgina 76 de 95

&7(
Exigències del DB HR 3URWHFFLyFRQWUDHOVRUROO

✔

Ref. del projecte: CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES

R E U D  Q R YD

¬ 0% ,7 ' ¶$ 3 / ,& $ & , Ï

HR

U H K D E L O LW D F L y  L Q W H J U D O

D P S O L D F L y   U H I R U P D   U H K D E L O L W D F L y  R  U H K D E L O L W D F Ly  L Q W H J U D O H Q H G L I L F L V F D W D OR J D W V 
No els hi és d’aplicació el DB HR

UHVLGHQFLDOS~EOLF

D OW UH V

VDQLWDUL

Ò 6 ' ( / ¶ (' ,) ,& , 
U H V L G H Q F L D O  S U L YD W 
GRFHQW

G L YH U VH V XQ L W D W V  G ¶~ V

1/2

✔

entre el recinte protegit i el recinte emissor

RA t 50dBA

DnTA t 45dBA

DnTA t 50dBA

RA t 33dBA

✔

✔

✔

✔

Estances

32

30

Estances

37

32

30

30

Aules

60 < Ld d 65

✔

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DVRUROODHUL

paret del recinte protegit

✔

porta o finestra del recinte protegit

RA t 30dBA

envans

X QD  ~Q L FD X Q LW D W G ¶~V

D G P LQ LV W UDW L X 
8 1 , 7 $ 7 6 ' ¶Ò 6 

( ; , * Ê1 & ,( 6  ' ¶$ Í/ / $ 0 (1 7 $ & Ò 67 ,&
6(3$5$&,2169(57,&$/6,17(5,256

El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

Separacions en laPDWHL[DXQLWDWG¶~V
Separació entre una
XQLWDWG¶~VLXQ
UHFLQWHHPLVVRUTXH
QRSHUWDQ\DOD
XQLWDWG¶~V

✔

✔

✔

✔

RA t 20dBA



30

37

42

✔

DnTA t 45dBA
R t 50dBA

DnTA t 55dBA

RA t 50dBA



porta o finestra del recinte habitable

paret del recinte habitable

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

Separació entre unaXQLWDWG¶~VLXQUHFLQWHHPLVVRU entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit
G¶LQVWDOāODFLRQVRG¶DFWLYLWDW
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable
5HFLQWHGHO¶DVFHQVRU (sense maquinària al recinte)

DVRUROODHUL

A

7$1&$0(176(1&217$&7($0%/¶(;7(5,25

'PQ7$WU
en funció de l’Ld

Dormitoris

30

42

Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA

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 , ' PQ7$WU en dBA
)$d$1$$&$55(5

30

32

47

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

32

37

Ús residencial/ hospitalari

37

42

Ld carrer
dBA

42

✔

65 < Ld d 70

47

Ld d 60

Ld > 75

70 < Ld d 75

&7(

Exigències del DB HR 3URWHFFLyFRQWUDHOVRUROO

Ref. del projecte: CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES

HR

DFWLYLWDWVLQGXVWULDOVFRPHUFLDOVRHVSRUWLYHVHVFRQVLGHUDUjXQtQGH[GHVRUROOGLD/GG%$PHQRUTXHO¶tQGH[GHVRUROOGLDGHOD]RQD

)$d$1$$3$7, /HVIDoDQHVTXHGRQLQDSDWLG¶LOODWDQFDWVSDWLVLQWHULRUVRIDoDQHVQRVRWPHVHVGLUHFWDPHQWDVRUROOGHWUjQVLWDHURQDXV

Ld d 60

32

30

30

30

Dormitoris

32

30

30

30

30

Estances

37

32

30

30

30

Estances

32

30

30

30

30

Aules

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Ld d 60

37

Ús residencial/ hospitalari

Ld d 60

Ld d 60

Ld Pati
dBA

60 < Ld d 65

60 < Ld d 65

Ld carrer
dBA

65 < Ld d 70

✔

L > 75

70 < Ld d 75

65 < Ld d 70

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

0,7*(5(6

D2m,nT,Atr t 40dBA

DnTA t 50dBA

DVRUROODHUL

d

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

entre el recinte emissor i recinte habitable

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w  60dB

L’nT,w  60dB

no té exigència

L’nT,w  65dB

✔

✔

✔

✔

DVRUROOG¶LPSDFWH

DnTA t 45dBA

DnTA t 55dBA

DnTA t 45dBA

DnTA t 50dBA

DVRUROODHUL

✔

✔

✔

2/2

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit

✔

✔

✔

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

6(3$5$&,216+25,7=217$/6,17(5,256
Separació entre una XQLWDWG¶~VL
XQUHFLQWHHPLVVRUTXHQR
SHUWDQ\DODXQLWDWG¶~V
Separació entre una XQLWDWG¶~VL
XQUHFLQWHG¶LQVWDOāODFLRQVR
G¶DFWLYLWDW

0,7s

✔

7HPSVPj[LPGHUHYHUEHUDFLy

3

0,9s

3

✔

0,5s

2

A t 0,2m /m

¬UHDG¶DEVRUFLyDF~VWLFDHTXLYDOHQW

3

( ; , * Ê 1 & , ( 6  ' ( & 2 1 7 5 2 / ' (/  7 (0 3 6 ' ( 5 (9 (5 % (5 $ & ,Ï 

(VSDLVTXHKDQGHFRQWURODUHOVHXWHPSVGHUHYHUEHUDFLy

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum d 350m

Restaurants i menjadors

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum d 350m

Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

( ; , * Ê 1 & , ( 6  ' (  6 2 5 2 / /  ,  9 , % 5 $ & , 2 1 6  ' (  / ( 6  , 1 6 7 $ / ā/ $ & , 2 1 6

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.

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.

Només aplicable als usos residencial i sanitari

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
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Limitació delconsum 





✔

✔

A

B

✔

A l t r e  ú s :  Tanatori

Habitatges

Obranova

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  CEMENTIRI
 DE ROQUES BLANQUES



DADES
Tipusd’intervenció:




Úsdel’edifici:


Zonaclimàticahivern:


C





B

A

Clima

1500
Cepч 50 
S

Cepч 45 

Cepч 40 

1000
S

1000
S









kWͼh/m2ͼany

kWͼh/m2ͼany

kWͼh/m2ͼany

kWͼh/m2ͼany

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 , Cep












D

Cepч 60 



Projectebàsic

m2 









h ab it at g e  i  a l t re s u so s 

HE0

E

Ampliaciód’edificiexistent

Sup.Útil=

D


C
3000
S










4000
C ч 70 
S

Edificisd’úsdiferentald’habitatge

ep

E






kWͼh/m2ͼany



Elconsumenergèticd’energiaprimàrianorenovabledel’edificiodelapartampliadanohadesuperarel
valorlímitCep,limenfunciódelazonaclimàtica

Edificisd’úshabitatge

EXIGÈNCIA

✔

Laqualificacióenergèticaperal’indicador“consumenergèticd’energiaprimàrianorenovable”del’edificiola
partampliadahadeserd’unaeficiènciaigualosuperioralaclasseB,d’acordalprocedimentbàsicperala
certificaciód’eficiènciaenergèticadelsedificis.
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Limitació delademandaenergètica 

✔

Obranova

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e : CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES

A

B

✔

baixa

C

D

✔

E



HE1



✔



2

Projectebàsic

3

4

moltalta

mitja

15%

15%

25%

alta

0%

10%
10%
0%

moltalta





Càrregadelesfontsinternes

25%
25%
20%

✔

20%

baixa

25%
25%
25%

25%
25%



Ampliació



 Obranovaiampliació
altresusosdiferentsd’habitatge

1

alta

Intervencióenedificisexistents:

Climaestiu:

mitja

TANTORI ASIMILABLE A PUBLICA CONCURRENCIA

Tipusd’intervenció:

DADES



Úsedifici:



Càrregainterna:


Climahivern:



✔

1
2
3

Superfícieútildelsespaishabitablesdel’edifici

1/1

Enelcasenqueesprodueixincondensacionsintersticialsenl’envolventtèrmicadel’edifici,aquestesserantals
quenoprodueixinunareducciósignificativaenlessevesprestacionstèrmiquesosuposinunriscdedegradacióo
pèrduadelasevavidaútil.Amés,lamàximacondensacióacumuladaencadaperíodeanualnoseràsuperiorala
quantitatd’evaporaciópossibleenelmateixperíode.

Limitaciódecondensacions

4

Climad’estiu

Elpercentatged’estalvidelademandaenergèticaconjuntadecalefaccióirefrigeració,enrelacióal’edificide
referènciaolapartampliada,sis’escau,hadeserigualosuperiora:

Limitaciódelademandaenergètica

EXIGÈNCIES
✔

✔

(1)
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5,7(

✔

✔

5HVLGHQFLDO
S~EOLF


&DORU





&DOHIDFFLy(6)

)UHG



5HIULJHUDFLy(7)

8QLWDW
DXWzQRPD
SDUWLGD





6XPDGH3RWqQFLHV
LQGLYLGXDOVSUHYLVWHV(11)



N:K

&OLPDWLW]DFLy

9HQWLODFLy (8)

✔

N:

N:

&DSWDGRUV
VRODUV

&HQWUDOLW]DGD



RITE

&DORU

N:

N:

$OWUHV
(10)

)UHG



N:

$OWUHV

N:



3HTXLSUHFRO]DPHQW

(QHUJLDVRODU

3HTXLYDOHQW N:P [6FDSWDGRUV

3ODQWD
UHIUHGDGRUD

&DORU

✔



)UHG

%RPED
GHFDORU



6RODU (12)



✔

✔

8W

N:

N:

(VFDOIDPHQWG¶DLJXDGHOYDVGHOHVSLVFLQHV

3WqUPLFDGHO¶HTXLS
GHUHFRO]DPHQW(12)

3 N:P [6FDSWDGRUV(12)

OLWUHV 1RPEUHGHGLSzVLWV

3RWqQFLDWqUPLFDHTXLYDOHQW





P

&REHUWXUDDQXDO
HVWLPDGD(13)

6XSHUItFLHGHFDSWDFLy
WRWDOSUHYLVWD(13)

9ROXPG¶DFXPXODFLyWRWDO(13)
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)

3FDORULRIUHG!N:  3URMHFWHGHODLQVWDOāODFLyLQWHJUDWHQHOSURMHFWHGH
O¶HGLILFL o bé

(ODERUDGDSHUO¶HPSUHVDLQVWDOāODGRUDPDQWHQLGRUDVREUHLPSUHVRVRILFLDOVTXDQOD
LQVWDOāODFLyKDJLHVWDWH[HFXWDGD

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

✔

3(',),&$&,Ï

6DQLWDUL

$OWUHVLQWHUYHQFLRQVHQHGLILFLRORFDOH[LVWHQW

5HVLGHQFLDO
KDELWDWJH

-XVWLILFDFLyGHOFRPSOLPHQWGHO5HJODPHQWG¶LQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHVHQHOVHGLILFLV
'DGHVJHQHUDOVGHOHVLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV

'RFHQW

3~EOLFD
FRQFXUUqQFLD

Ref. del projecte: &(0(17,5, '( 5248(6 %/$148(6

&RPHUFLDO
(2)



$OWUHV

,QFRUSRUDFLyGHQRXVVXEVLVWHPHVGHFOLPDWLW]DFLyRGHSURGXFFLy
G¶$&6RODPRGLILFDFLyGHOVH[LVWHQWV
6XEVWLWXFLyGHOVVXEVLVWHPHVGHFOLPDWLW]DFLyRGHSURGXFFLyG¶$&6R
O¶DPSOLDFLyGHOQRPEUHG¶HTXLSVGHJHQHUDGRUVGHFDORURIUHG
(OFDQYLG¶~VSUHYLVWGHO¶HGLILFL(4)

 ,QFRUSRUDFLyG¶HQHUJLHVUHQRYDEOHV(3)

&DQYLGHOWLSXVG¶HQHUJLD

5HKDELOLWDFLy(2)

'$'(6'(/¶(',),&,2/2&$/
Ús previst (1)
$GPLQLVWUDWLX

&DQYLG¶~V

Tipus d’intervenció en l’edifici o local
1RYDFRQVWUXFFLy

✔
5HIRUPDGHOD
LQVWDOāODFLy

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
1RYDLQVWDOāODFLy

✔

1RPEUH
G¶LQGLYLGXDOV

8QLWDW
DXWzQRPD
FRPSDFWD

N:

&RPEXVWLEOHOtTXLG

3URGXFFLyG¶DLJXDFDOHQWDVDQLWjULD
$&6 (9)

& $ 5 $ & 7 ( 5 Ë 6 7 , 4 8 ( 6  * ( 1 ( 5 $ / 6  ' (  / ( 6  , 1 6 7 $ / ā/ $ & , 2 1 6  7 Ê 5 0 , 4 8 ( 6 
Objecte
&OLPDWLW]DFLy (5)

✔

Tipus d’instal·lació
,QGLYLGXDO

&DOGHUD
PL[WD

Centrals de producció de calor o fred
&DOGHUD

)UHG (11)

&RPEXVWLEOHJDVyV

N:

Previsió de potència tèrmica nominal total, P
&DORU (11)

✔

Fonts d’energia previstes
(OHFWULFLWDW



&DOHIDFFLy

& $ 5 $ & 7 ( 5 Ë 6 7 , 4 8 ( 6  ( 6 3 ( & Ë ) , 4 8 ( 6  ' (  / $  , 1 6 7 $ / ā/ $ & , Ï  6 2 / $ 5 
Objecte
$&6

Dades de la instal·lació

&ROāOHFWLYD

&ROāOHFWLYD

'HPDQGDHQHUJqWLFD
DQXDOHVWLPDGD(13)

Captació
,QGLYLGXDO

Acumulació
,QGLYLGXDO

' 2 & 8 0 ( 1 7 $ & , Ï 1RFDO
GRFXPHQWDFLy
7Ê&1,&$
SHUGRQDUFRPSOLPHQW
DO5,7(
LDOD,QVWUXFFLy
(14)

0(0Ñ5,$
7Ê&1,&$
352-(&7(
(15)

3URMHFWHHVSHFtILFGHODLQVWDOāODFLyHODERUDWSHU
DOWUHVWqFQLFVFDOIHUUHIHUqQFLDGHOFRQWLQJXWLO¶DXWRU

5,7(

&7('%+6

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



3URMHFWH

5,7(

5,7(,7

5,7(,7

3UHYHQFLyLFRQWURO
GHODOHJLRQHOāORVL

'
(FRHILFLqQFLD

+(+6+5

&7(

5,7(

&7(+(

-XVWLILFDFLyGHOFRPSOLPHQWGHO5HJODPHQWG¶LQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV'DGHVJHQHUDOVGHOHVLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV

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

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

“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”.

condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

5,7(,7

5,7(,7

9HQWLODFLyHQODUHVWDG¶HGLILFLVo V¶DSOLFDUDQ
FULWHULVDQjOHJV DO&7('%+6

5,7(,7

 9HQWLODFLyGHO¶LQWHULRUGHOVKDELWDWJHV o

“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.”

(QO¶jPELWGHO&7(FDO
GLVSRVDUG¶XQVLVWHPDGH
YHQWLODFLyTXHJDUDQWHL[L
O¶H[LJqQFLDEjVLFD+6
³4XDOLWDWGHO¶DLUHLQWHULRU´

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

3UHYHQFLyLFRQWURO
GHODOHJLRQHOāORVL

&7( '%+5

5,7(,7

5,7(,7

5,7(,7

“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:

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
4XDOLWDWGH
O¶DPELHQWDF~VWLF soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

+LJLHQH

4XDOLWDWGHO¶DLUH
LQWHULRU

4XDOLWDWWqUPLFD “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
GHO¶DPELHQW

“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:

(QO¶jPELWGHO5,7(

(QO¶jPELWGHO&7(

( ; , * Ê 1 & , ( 6  7 Ê & 1 , 4 8 ( 6  ' (  / ( 6  , 1 6 7 $ / ā/ $ & , 2 1 6  7 Ê 5 0 , 4 8 ( 6 
*HQHUDO

% H Q H V W D U     
L  + LJ L H Q H 

( I LF L q Q F L D 
H QH UJ q W LF D 

5,7(,7

5HQGLPHQW
HQHUJqWLF

“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.”

terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

“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.””

5,7(,7

5,7(,7

5,7(,7

5,7(,7

'LVWULEXFLy “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
GHFDORULIUHG
5HJXODFLyL
FRQWURO

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

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

'

&7( '%+(

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

,QVWDOāODFLRQVWqUPLTXHVSHUDODSURGXFFLyG¶$&6

5,7(,7

(FRHILFLqQFLD

6LODGHPDQGDG¶$&6pVtOGLDD&

5HFXSHUDFLy
G¶HQHUJLD

(QO¶jPELWGHO
&7(+(

8WLOLW]DFLy
G¶HQHUJLHV
UHQRYDEOHV

(VFDOIDPHQWGHO¶DLJXDGHSLVFLQHVFOLPDWLW]DGHV

“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.”

&(0(17,5, '( 5248(6 %/$148(6

6 H JX UHW DW 

5HISURMHFWH
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R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES

Edificidenovaconstrucció

TIPUSD’INTERVENCIÓ(*)
✔

altresintervencionsenlesqueesrenovioampliï
unapartdelainstalͼlació:

HE3

administratiuengeneral
andanesd’estacionsdetransport
pavellonsd’exposicionsofires
salesdediagnòstic(1)
aulesilaboratoris(2)
habitacionsd’hospital(3)
recintesinteriorsnodescritsenaquestllistat
zonescomunes(4)

3

3,5

estacionsdetransport(6)
supermercats,hipermercatsigransmagatzems
biblioteques,museusigaleriesd’art
centrescomercials(s’excloulesbotigues)(7)

zonescomunesenedificisŶŽresidencials
hosteleriairestauració(8)
religiósengeneral

5

6

8

10

salesd’actes,auditorisisalesd’úsmúltipleiconvencions;sales
d’ocioespectacle,salesdereunionsisalesdeconferències(9)
botiguesipetitcomerç

4

aparcaments

2,5

magatzems,arxius,salestècniquesicuines

Projectebàsic

quanlarenovacióafectiazonesdel'edificiperalesques'estableixila
obligatorietatdesistemesdecontroloregulació,se'ndisposarà.

ї s'adequaràlapartdelainstalͼlaciórenovadaoampliadapertaldequees
compleixinelsvalorsdeVEEIlímitenfunciódel'activitat

ї d’aplicacióenl’àmbitdelprojecte
intervencionsenedificisambunasuperfícieútil
totalfinal>1.000m2(incloseslespartsampliades,si
s'escau),enlaqueesrenovimésdel25%dela
superfícieilͼluminada

canvisd'activitatenunazonadel'edificique
ї adequaciódelainstalͼlaciód'aquestazona
impliquiunvalormésbaixdelVEEIlímit,respecteal
del'activitatinicial

canvid'úscaracterísticdel'edifici

Intervencióenedificisexistents

✔

✔

localsambnivelld’ilͼluminació>600lux

habitacionsd’hotels,hostals,etc.

15

Sistemesdecontroliregulació

auditoris,teatres,cinemes

hospitalari

docent

comercial

residencialpúblic

administratiu

aparcament

12

5
✔

10

18
25

altres
edificisambnivelld’ilͼluminació>600lux

restauració

Enfunciódel’úsdel’edifici,lapotènciainstalͼladaenilͼluminació(làmpares+equipsauxiliars)nosuperaràelssegüentsvalors:

Potènciainstalͼladaal’edifici(W/m2)

espaisesportius(5)

✔

Esgarantiranelsvalorslímitsfixatsacontinuacióenfunciódel’úsdecadazona:
(elvalorincloulailͼluminaciógeneralilad’accent,excloulad’ilͼluminaciód’aparadorsizonesd’exposició)

VEEIvalord’eficiènciaenergèticadelainstalͼlació(W/m2)

EXIGÈNCIES
✔

✔

✔

Peracadazonaesdisposaràde:
Ͳ unsistemad’encesaiapagadamanual,amancad’unaltresistemadecontrol(nos’acceptacomaúnicsistemadecontroll’encesai
apagadadesdelquadreelèctric)
Ͳ unsistemad’encesaperhoraricentralitzatacadaquadreelèctric
Perazonesd’úsesporàdic:
Ͳ elcontrold’encesaiapagadas’hauràdeferpersistemadecontroldepresènciatemporitzat,obépolsadortemporitzat

(*)

D’aplicacióenzonesambtancamentsdevidreal’exterioroapatis/atrisionesdoninunesdeterminadesrelacionsentrel’edifici
projectat,l’obstacleexterior,lasuperfícievidradad’entradadellumilessuperfíciesinteriorsdellocal(veureDBHEͲ3art.2.3b).

S’exclouendel’àmbitd’aplicaciógeneral:interiorsdelshabitatges;construccionsprovisionalsambunperíoded’utilitzacióprevistч2
anys;edificisindustrials,deladefensaiagrícolesopartsdelsmateixos;edificisaïllatsambsup.útiltotal<50m2;edificishistòrics
protegits;enllumenatsd’emergència

Perazonesambaprofitamentdelallumnatural(**):
Ͳ s’instalͼlaransistemesqueregulinelnivelld’ilͼluminacióenfunciódel’aportaciódellumnatural:
මenleslluminàriessituadessotaunalluerna
මenleslluminàriesd’habitacionsdemenysde6mdeprofunditat
මenlesduesprimereslíniesparalͼlelesdelluminàriessituadesaunadistància<5mdelafinestra

(**)

S’exclouendel’aplicaciód’aquestpunt(aprofitamentdelallumnatural):zonescomunesd’edificisnoresidencials;habitacions
d’hospital;habitacionsd’hotels,hostals,etc.;botiguesipetitcomerç
1/2
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(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accentdelrebedor,recepció,passadissos,escales,vestuarisilavabosdels
centrescomercials.

Espaisdestinatsaltrànsitdeviatgerstalscomrebedorsdeterminals,salesd’arribadesisortidesdepassatgers,salesderecollida
d’equipatges,àreesdeconnexió,d’ascensors,“áreasdemostradoresdetaquillas”,facturacióiinformació,àreesd’espera,salesde
consigna,etc.

Incloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciódelterrenydejocidelesgradesd’espaisesportius,tantperaactivitatsd’entrenamentcomde
competició,perònoincloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciónecessàriesperalesretransmissionstelevisades.Lesgradesseranassimilables
azonescomunes.

Espaisutilitzatsperqualsevolpersonaousuaritalscomrebedors,vestíbuls,passadissos,escales,espaisdetrànsitdepersones,lavabos
públics,etc.

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminacióinteriordel’habitacióielbany,formadaperlailͼluminaciógeneral,ilͼluminaciódelecturai
ilͼluminacióperaexàmenssimples.

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciódel’aulailespissarresdelesaulesd’ensenyament,aulesdepràcticad’ordinador,música,laboratoris
dellenguatge,aulesdedibuixtècnic,aulesdepràctiquesilaboratoris,manualitats,tallersd’ensenyamentiaulesd’art,aulesde
preparacióitallers,aulescomunsd’estudiiaulesdereunió,aulesdeclassesnocturnesieducaciód’adults,salesdelectura,llars
d’infants,salesdejocdellarsd’infantsisalademanualitats.

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraldesalestalscomsalesd’examengeneral,salesd’emergència,salesd’escàneriradiologia,
salesd’examenoculariauditiuisalesdetractament.Quedenexclososlocalstalscomsalesd’operació,quiròfans,unitatsdecures
intensives,dentista,salesdedescontaminació,salesd’autòpsiesimortuorisialtressalesque,perlasevaactivitat,espuguinconsiderar
comasalesespecials.

Projectebàsic

(7)

Inclouelsespaisdestinatsalesactivitatspròpiesdelsserveisalpúblictalscomrebedor,recepció,restaurant,bar,menjador,autoͲservei
obuffet,passadissos,escales,vestuaris,serveis,lavabos,etc.

HE3

(8)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accent.Enelcasdecinemes,teatres,salesdeconcerts,etc.s’excloula
ilͼluminacióambfinalitatsd’espectacle,incloentlarepresentacióil’escenari.

Notes

(9)

Ϯ/2
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5,7(
Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. 'DGHVJHQHUDOVGHOHVLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV

5,7(

(GLILFLVRORFDOVLQVWLWXFLRQDOVHospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

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”.

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

 (GLILFLVRORFDOVGHS~EOLFDFRQFXUUqQFLDTeatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats



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

NOTES
(1)

(2)
En l’àmbit del CTE, s’entén per UHKDELOLWDFLyG¶HGLILFLV, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.

(5)

5HIULJHUDFLyprocés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

&DOHIDFFLyprocés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

&OLPDWLW]DFLy procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

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

(6)

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 .

(7)

9HQWLODFLy 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”.

(3)

(8)

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.

(4)

(9)

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.

3 WRWDO 63JHQHUDGRUV

(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin P~OWLSOHVJHQHUDGRUVGH
FDORU R IUHG (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la SRWqQFLD WqUPLFD QRPLQDO GH OD LQVWDOāODFLy, P, s’obtindrà com a VXPD GH OHV
SRWqQFLHV 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.

* 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.

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

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

* $WtWRORULHQWDWLXHVSRWIHUXQDHVWLPDFLyGH3RWqQFLHVQRPLQDOVWqUPLTXHVGHOVJHQHUDGRUVGHIUHGLFDORUKDELWXDOVHQKDELWDWJHV
7HUPRVHOqFWULFVSHUSURGXFFLyG¶$&6

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

(VFDOIDGRUVLQVWDQWDQLVSHUSURGXFFLyG¶$&6
&DOGHUHVPL[WHVGHFDOHIDFFLyL$&6

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
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

El rati de fred és igual al cas anterior.

$SDUHOOVG¶DLUHFRQGLFLRQDWQRPpVUHIULJHUDFLy
$SDUHOOVG¶DLUHFRQGLFLRQDWSHUUHIULJHUDFLyL
FDOHIDFFLy ERPEDGHFDORU 



a) OD SRWqQFLDWqUPLFDQRPLQDOHQJHQHUDFLyGHFDORURIUHGGHO¶HTXLSRHTXLSVG¶HQHUJLDGHUHFRO]DPHQW, o bé

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, ODSRWqQFLDWqUPLFDQRPLQDOGHOD LQVWDOāODFLyVRODUWqUPLFDserà:

3 WRWDOLQVWDOāODFLRQVVRODUV N:P [6FDSWDGRUV



b) la que resulta de multiplicarODVXSHUItFLHG¶REHUWXUDGHOFDPSGHFDSWDGRUVVRODUVSHUN:P  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:
(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) &RQWLQJXWGHO3URMHFWHGHOHVLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV (article 16 del RITE, RD 1027/2007):

El projecte GHVFULXUjODLQVWDOāODFLyWqUPLFDHQODVHYDWRWDOLWDWOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVJHQHUDOVLODIRUPDG¶H[HFXFLyGHOHVPDWHL[D, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.

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.

&(0(17,5, '( 5248(6 %/$148(6

d) LesLQVWUXFFLRQV G¶~V L PDQWHQLPHQW 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.

c) Les YHULILFDFLRQVLOHVSURYHVa efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els HTXLSVLPDWHULDOV 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.

a) -XVWLILFDFLyGHTXHOHVVROXFLRQVSURSRVDGHVFRPSOHL[HQOHVH[LJqQFLHVde benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.

En el projecte s’inclourà la següent informació:

5HISURMHFWH
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FITXA D’APLICACIÓ DE LA NORMA NCSE-02
norma de construcció sismoresistent

EDIFICIS
nova construcció

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI
Municipi: EL PAPIOL

Situació: TANATORI ROQUES BLANQUES
Número de plantes sobre rasant: 1
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
Normal
Edificis la destrucció dels quals
per un terratrèmol pugui
ocasionar víctimes, interrompre
un servei per a la col·lectivitat, o
produir importants pèrdues
econòmiques, sense que en cap
cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc
a efectes catastròfics.

Octubre 2004 · v. 1.1

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

Acceleració bàsica ab: (1) (2)

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

Acceleració de càlcul ac:
(Només en edificis d’importància
normal o especial i amb ab t 0,04g)

Coeficient del tipus de sòl C: (3)
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en
ponderar els coeficients Ci de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)

ab / g = 0,04

ab / g < 0,04
C=

¦ Ci ·ei = 1,30
30

Coeficient d’amplificació del terreny S
Si U · ab d0,1 g o S = C / 1,25

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







U  1,0


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

✔

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

Coeficient de risc U

NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT NCSE-02
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Classificació de l’edifici en funció
de la seva importància:
(Article 1.2.2)

Si 0,1 g < U· ab < 0,4 g o S =

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

Si 0,4 g dU . ab o S = 1,0

S = 1,04
(4)

ac / g = S · U · ab / g = 0,042

LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT I PILARS DE FORMIGÓ ARMAT

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

No cal aplicar l'NCSE-02

ab < 0,04g

No cal aplicar l'NCSE-02

0,04 g dab < 0,08g(2)

Cal aplicar l'NCSE-02

✔

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02 en edificis de normal importància sempre que:
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac t 0,08g
abҏ t0,08g (1)

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

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

Data

22/10/2019

L’arquitecte/a L'arquitecte/a

Notes:
1)

Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g dab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si abҏ t0,12g en tindran, com a
màxim, 2. (art. 1.2.3)

2)

Quan ab t0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova.

3)

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

4)

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

5)

En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3).
1/1
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REAL DECRETO 105/2008

REAL DECRETO 210/2018
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

Crta. C-1413a, km 4.5

EDIFICI SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES
Baix Llobregat

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Obra:

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Situació:
El Papiol

Pes

Obra nova
tipus
quantitats
codificació

2,0

190,4

0,0

0,0

5068,0

134,40

0,00

0,00

3040,80

100,318

SI

Volum aparent
3
m

1,7

(tones)

2,1

(tones/m3)

2.534

1,7

0,00

0,00

Densitat real

0

0,0

(m3)

0

0,0

Volum

Comarca :

Municipi :
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Terres d'excavació

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

112
1,8

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

argiles

1,8

grava i sorra compacta

terra vegetal

grava i sorra solta

0

és residu

3
3175,20 m

0,00

0

170503
0,0

no es considera residu

abocador

altra obra

reutilització

5258,4 t

1,0

3
2646 m

0

pedraplé
terres contaminades
altres

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat
mateixa obra
SI

Volum aparent

NO

Volum aparent
0,090

2

1.120,00 m

Pes residus

(m3)

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

Residus de construcció totals
Superfície construïda
Pes

(m3/m2)
96,191

45,588

Codificació residus LER
(tones/m2)

(tones)

13,216

29,172

0,086

0,041

Ordre MAM/304/2002

0,012

0,026

sobrants d'execució

8,803

10,886

41,030

0,010

1,456

40,840

0,001

5,040

31,951

0,037

0,029

11,596

0,036

4,398

0,005

2,015

13,300

0,008

1,120

0,010

170102

4,779

0,012

170101

1,352

0,002

170107

0,001

1,770

formigó

0,004

0,930

petris barrejats

0,001

0,728

obra de fàbrica ceràmica

170201

0,002

altres

fustes

0,001

0,004

embalatges

0,001

24,75
4,33
8,04
9,28
2,47
0,62
10,89
61,87

m3

3
132,27 m

170203

0,118

170904

tancaments
46,90
1,68
2,23
3,91
0,56
0,56

100,97 t

170407

0,090

metalls

170802

acabats

plàstics

m3

guixos

55,84

paper i cartró

Total residu edificació

5,39
0,73
4,52
0,73
3,20

14,57

m3

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

Reutilizació (m3)

minimització

Obra nova

gestió dins obra

0,00

Per portar a l'abocador (m3)

0,00

0,00

a altra autoritzada

0,00

a la mateixa obra

0,00

3040,80

0,00

0,00

0,00

134,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3175,20

0,00
134,40

0,00

3040,80

m3 (+20%)

Volum

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.GESTIÓ (obra)

6.-

Terres
Excavació / Mov. terres
graves i sorra compacta
graves i sorra solta
argiles

0,00

0,00

terra vegetal

0,00

0,00

0,00

pedraplé

0,00
3175,20

terres contaminades
Total

altres

tones

0,73

40,84

Projecte

si

no

si

no

cal separar

no especial

no especial

inert

inert

1

0,93

1,77

inapreciable

si

si

si

no

no especial

no especial

tipus de residu
80

1,35

41,03

si
si
si
-

si
si
si
-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera
les quantitats de ...
Formigó

2

40

R.D. 105/2008
Maons, teules i ceràmics

0,5

inapreciable

1

Metalls
Vidres

0,5

Fusta
Plàstics

inapreciable

especial

no especial

Paper i cartró
Especials*

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

si

no

R.D. 105/2008

projecte*
no
si

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
Contenidor per Formigó

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

si

si

no

si

no

si

no
si
si
no
si
no
Contenidor per Metalls

si

no

Contenidor per Fustes
Contenidor per Plàstics
Contenidor per Paper i cartró

No especials Contenidor per Vidre

Contenidor per Guixos i altres no especials

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
-

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

gestor

Obra nova
pressupost

gestió fora obra

-

codi del gestor

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

15,00

4,00

5,00

12,00

CENTRE DE TRIATGE DE BARCELONA, SAGCTRA. ANTIGA DEL PRAT, 1 (08908) L'HOSPITAE-806.03
CARGO FEMAR, S.L.
POL. IND. SUD C/ SALVADOR ESPRIU, 24-26 (E-437.97
REFEINSA CATALUNYA, SL
C/ NARCÍS MONTURIOL, 10 (08754) EL PAPIOE-825.03
CARGO FEMAR, S.L.
POL. IND. SUD C/ SALVADOR ESPRIU, 24-26 (E-437.97
CARGO FEMAR, S.L.
POL. IND. SUD C/ SALVADOR ESPRIU, 24-26 (E-437.97
VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L.
POL. IND. RIERA DEL MOLÍ C/ PONTS DE CANE-302.96

adreça

si

tipus de residu

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

inerts
metalls
fustes
plàstics
paper i cartró
perillosos

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

PRESSUPOST

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

5,00
70,00

196,91
307,72
100

27,22
62,62
71,82
-

3
4,00 €/m
246,18
-

40,80
102,06
0,00
-

15,00
€/m3
590,72
267,62

(dins el

Volum
m3 (+20%)
0,00
0,00

738,53
-

100
100
100
100
100

runa neta

407,83

runa bruta

200
1.201,21

3.337,18 euros

3.337,18 €

1

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

m3 (+35%)
39,38
61,54
17,84
81,65
187,86
215,46
-

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

2,72
6,80
inapreciable
15,66
17,96
16,66

Valoritzador / Abocador
3
€/m3
5,00 €/m
70,00
0,00
0,00

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

inapreciable
504,63

Transport
3
5,00 €/m
-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

1.223,50

Classificació
3
12,00 €/m
-

Perillosos Especials
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

100,97 tones

3
178,56 m

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

El pes dels residus és de :
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1

Obra nova

unitats

unitats

unitats

1

1

1

1

documentació gràfica

unitats

Bidó 200 L .Apte per residus especials

&217(1,'25/

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

&217(1,'250

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta


&217(1,'250$0%7$3(6

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

&217(1,'250 

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

&217(1,'25/

unitats

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

-

si

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Compactadores

Casetes d'emmagatzematge

-

-

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-
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Obra nova
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la
Propietat.
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

dipòsit

Obra nova

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de

% de reducció per

85,82 tones

100,97 tones

Previsió final de l'Estudi

0,00 euros

15,00 %

minimització

11 euros/ tona

100,97 tones

5.258,40 tones

Previsió inicial de l'Estudi

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Total excavació
Total construcció

0,00 tones

944,07 euros

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

11 euros/ tona

944,07 euros

86 tones

85,82 tones

PES TOTAL DELS RESIDUS

Residus de construcció **

Total dipòsit ***

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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LLISTAT DE PLÀNOLS
PROJECTE BÀSIC

A1
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3

E:1/500
E:1/1000
E:1/500
E:1/1000
E:1/500
E:1/1000
E:1/500
E:1/1000
E:1/500
E:1/1000
E:1/500
E:1/1000
E:1/250
E:1/500
E:1/500
E:1/1000
E:1/250
E:1/500

oct-19

ARQUITECTURA

DATA:

PLANTAS
PLANTA BAIXA

INTRODUCCIÓN

2

PLANTA COBERTA

E:1/100
E:1/200
E:1/100
E:1/200
E:1/100
E:1/200

1

PROJECTE: TANATORI DE ROQUES BLANQUES

2.1
2.1.01
A1
A3
A1
A3
A1
A3

E:1/50
E:1/100
E:1/50
E:1/100
E:1/50
E:1/100
E:1/50
E:1/100
E:1/50
E:1/100

SITUACIÓ

2.1.02
SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA BAIXA

A1
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3
A1
A3

E:1/100
E:1/200

1.01

2.1.03

SECCIONS
SECCIÓ LONGITUDINAL
SL1 SL2
SECCIÓ TRANSVERSAL
ST1
SECCIÓ TRANSVERSAL
ST2
SECCIÓ TRANSVERSAL
ST3
SECCIÓ TRANSVERSAL
ST4

A1
A3

1.02

2.2
2.2.01

ALZADOS
ALÇATS
A01, A02, A03

2.2.05

2.2.04

2.2.03

2.2.02

1.09

1.08

1.07

1.06

1.05

1.04

1.03

2.3
2.3.01

ZONIFICACIÓ
PARAMETRES URBANÍTICS
ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ
PARAMETRES URBANÍTICS
TOPOGRÀFIC
ESTAT ACTUAL
RECULL FOTOGRÀFIC
ESTAT ACTUAL
RECULL FOTOGRÀFIC
ESTAT ACTUAL
RECULL FOTOGRÀFIC
ESTAT ACTUAL
EMPLAÇAMENT
PROPOSTA
EDIFICABILITAT

2.4
2.4.01

RENDERS
VISTA EXTERIOR
V1
VISTA EXTERIOR
V2

2.4.02

INSTALACIONS

EMPLAÇAMENT I ACCESSIBILITAT

SITUACIÓ I SECCIÓ

7

7.1.02

PREVENCIÓ

EVAQUACIÓ I SECTORITZACIÓ

7.1.01

7.1.04

7.1.03
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