ANcn FITXES COMPLIMENT NORMATIVA
Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró

CN 2.1 DB SI SEGURETAT DAVANT INCENDIS
FITXES COMPLIMENT NORMATIVA

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 ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

ÀMBIT

Es considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de
les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc.
També es consideren d’aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i
funcionals, el risc derivat de l’activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol
altre. Com exemple d’aquesta assimilació, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultoris, els centres d’anàlisis clínic, els
ambulatoris, els centres docents en règim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d’anàlisi clínics i
ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a l’ús sanitari, segons l’annex terminologia DB SUA.

ENTORN

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.

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 Ǿ
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.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1,2,6)
2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)
Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Estructura general
En escales protegides
Vestíbul d’independència

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant
Plantes soterrani
R-120

h ≤ 15m

h ≤ 28

h > 28m

R-60

R-90

R-120

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
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)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

COBERTES

FAÇANES

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.

 EI-120
• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
especial alt

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:

Horitzontal (m)
Vertical (m)

DGPEIS/Servei de Prevenció

>2,5

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0

0

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00
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Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

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.

2.3. Sectors d’incendi : superfície i resistència al foc del elements sectoritzadors
• L’establiment respecte la resta de l’edifici.
• Zones d’usos subsidiaris:


Residencial Habitatge (en tot cas)

Comercial i/o Docent > 500 m²

Pública Concurrència i ocupació > 500 persones

Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
• S ≤ 2500 m² (5000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
• Establiment ≤ 500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.
• 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.
• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.

Sectors d’incendi

Requeriments a garantir en funció de:
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
− situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes soterrani

(1)

EI 120

(2)

h ≤ 15m

Plantes sobre rasant
15 < h ≤ 28m

h > 28m

EI 60

EI 90

EI 120

no s’admet

Portes de pas entre sectors

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.
Escala protegida i
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
especialment protegida
Vestíbul d’independència

Elements d’evacuació protegits

EI 120



Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
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
- Per un sistema de pressió diferencial
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes:
o
Finestres o forats en façana
α ()
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.
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 .
Ventilació o control de fums

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

LOCALS DE RISC
ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació
RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

Elements estructurals

R 90

R 120

R 180

Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

SI

SI

EI2 45-C5

EI2 30-C5 (les dues)

EI2 45-C5 (les dues)

B-s1,d0
BFL-s1

B-s1,d0
BFL-s1

B-s1,d0
BFL-s1

Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment

parets i sostres
terres

DGPEIS/Servei de Prevenció
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2.5. Reacció al foc dels materials

MATERIALS DE
REVESTIMENT

En recintes protegits
En recorreguts normals
En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal.lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

COMPONENTS ELÈCTRICS

Terres
CFL-s1
Parets i sostres
B-s1, d0
Terres
EFL
Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990
Terres
BFL-s2
Parets i sostres

B-s3, d0

Segons reglament específic

OCUPACIÓ

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)
Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)
Zones d’ocupació nul·la









ESPAI EXTERIOR SEGUR



2

1 persona / 10 m en zones d’us administratiu.
2
1 persona / 2 m en vestíbuls generals i zones d’us públic.
2
1 persona / 3 m en lavabos de planta
1 persona / 40 m² en 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 pugui afectar ambdós edificis.

3.1. Elements d’evacuació

PORTES
PASSOS

Dimensionat

Característiques








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 és en un 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.
Passadissos protegits
Capacitat: A ≥ P / 200
P ≤ 3 S + 200 A
Amplada ≥ 1 m (0.80 m si P ≤ 10 persones habituals)

PASSADISSOS I RAMPES

Tipologia

ESCALES

Evacuació descendent


Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
Pendent rampa
≤ 10%
≤ 8%
No protegides

Protegides

Per h ≤ 14 m

Per h ≤ 28 m

A ≥ P / 160
Amplada mínima segons nº de persones:
Per h ≤ 2.80 m
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m

Evacuació ascendent

A ≥ P / (160 – 10 h)
Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència
DGPEIS/Servei de Prevenció

No es demana

En la resta de casos
≤ 6%

Especialment protegides
S’admet en tot cas
E ≤ 3 S + 160 As

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P >50 persones
S’admet en tot cas
E ≤ 3 S + 160 As
0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P >50 persones
Des de zones de circulació.
No es demana
Espai lliure ≥ 0,5 m
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Tramades
Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE




EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

Altura salvada ≤ 3.20 m.
≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

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.
Quan aquests elements condueixin
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A ≥ P / 600
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
ESCALES
Capacitat: A ≥ P / 480
condueixin directament a sortides
d’edifici
-Quan discorrin per un espai amb
seguretat equivalent a la d’un
sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d’evacuació
COMPATIBILITAT



Per establiments de S >1500m²
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

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.


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
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Locals de risc especial
- Recorreguts evacuació ≤ 25m (* 31,2m)
- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034
Enllumenat d’emergència

DGPEIS/Servei de Prevenció

- 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 23-035-1:2003, UNE 23035subministrament d’il·luminació
2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE
normal
23035-3:2003
- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones
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- 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”.

Senyalització itineraris accessibles

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>14 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.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
2

(3)

Alarma

2

Superfície construïda > 2000 m

En locals de risc alt
2
Per superfície construïda > 1000 m .

Detecció d’incendi

Superfície construïda > 5000 m

A tot l’edifici

4.2. Mitjans d’extinció
2

Hidrants exteriors

2

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.

(4)

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
Extintors

Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(5)
- En zones de risc especial

Columna seca

Per h > 24 m.

Boques d’incendi equipades

- Per Sc > 2000 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)

Instal·lació automàtica d’extinció

- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW
- En centres de transformació de RISC ALT

Control de fums d’incendi

En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones

2

Ascensor d’emergència

(6)

Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(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) Q≤40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q≤50 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 d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.
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EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU
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(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)
RISC BAIX
En particular:
Impremta, reprografia i locals annexes
(magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc)
En general:
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.
Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

RISC MIG

RISC ALT

3

200<V ≤500 m

3

V>500 m

3

100<V ≤200 m

3

200<V ≤400 m

3

V>400 m

3

5<S ≤15 m²

15<S ≤30 m²

S>30 m²

100<V ≤200 m

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P ≤30 kW

30<P ≤50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S ≤100 m²

100<S ≤200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P ≤200 kW

200<P ≤600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P ≤400 kW

P>400 kW

-------

S ≤3 m²

S>3 m²

-------

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

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
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:

* 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.
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ÀMBIT
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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.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

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 Ǿ
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.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)
Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Estructura general

Plantes soterrani
R120
(R180 si h > 28m)

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

h ≤ 28

h > 28m

R90

R120

R180

En escales protegides

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)

Vestíbul d’independència

 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
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)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

CO
BE
RTE
S

FAÇANES

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
DGPEIS/Servei de Prevenció

 EI-120
• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:
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especial alt
Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

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
• 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.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
• L’establiment respecte la resta de l’edifici.
• La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.)
• 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
• S ≤ 2500 m² (5000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
• 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:.
•
Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120
•
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.
•
Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols
2
•
Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m per materials de revestiment i de mobiliari fix.
•
No existeixi en aquest espai cap zona habitable
• 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.
• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.

Sectors d’incendi

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

Requeriments a garantir en funció de:
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
− situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Plantes soterrani
EI 120
(EI 180 si h > 28)

(1)

(2)

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

no s’admet


Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

15 < h ≤ 28m

h > 28m

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

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.


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
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
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
- Per un sistema de pressió diferencial
Ventilació o control de fums
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes:
o
Finestres o forats en façana
α ()
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.
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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 .

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

LOCALS DE RISC ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació
RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

Elements estructurals

R 90

R 120

R 180

Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

SI

SI

EI2 45-C5

EI2 30-C5 (les dues)

EI2 45-C5 (les dues)

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

BFL-s1

Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

MATERIALS DE REVESTIMENT

2.5. Reacció al foc dels materials
En recintes protegits

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

En recorreguts normals

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Elements decoratius i mobiliari

COMPONENTS ELÈCTRICS

• Butaques i seients fixes tapissats:
− Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006
• Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc:
− Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)
2

1 persona / 0,25 m
1 persona / seient

2

1 persona / 0,5 m
1 persona / 1 m

2
2

OCUPACIÓ

1 persona / 1,2 m
Densitat d’ocupació

(persones per unitat de
superfície útil)

2

1 persona / 1,5 m

1 persona / 2 m

2

1 persona / 3 m

2
2

1 persona / 4 m
2
1 persona / 5 m

DGPEIS/Servei de Prevenció


















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.
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zones d’us administratiu.

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.
1 persona / 10 m

Zones d’ocupació nul·la

ESPAI EXTERIOR SEGUR

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

2

3.1. Elements d’evacuació

PORTES
PASSOS

Dimensionat

Característiques

Passos entre fileres de seients
(Localitats)

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

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.):
• 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.
• 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.):
• 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).
• 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).
• 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:
• Pendent < 50%
• Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem.
• 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%








No protegides

Protegides

Per h ≤ 10 m

Per h ≤ 20 m

A ≥ P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent

DGPEIS/Servei de Prevenció

Amplada mínima segons nº de persones:

Especialment protegides
S’admet en tot cas
E ≤ 3 S + 160 As

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones

Per h ≤ 2.80 m
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m

S’admet en tot cas

A ≥ P / (160 – 10 h)

E ≤ 3 S + 160 As
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Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència

No es demana

Tramades




Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

No es demana

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

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

Altura salvada ≤ 3.20 m.
≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

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.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A ≥ P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A ≥ P / 480
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

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)

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
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Locals de risc especial

Desembarcament d’escales a planta
baixa

DGPEIS/Servei de Prevenció

- Recorreguts evacuació ≤ 25m (* 31,2m)

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
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Data 17/12/2010

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034
Enllumenat d’emergència

- 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
- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Enllumenat de abalisament

- En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació.

Senyalització itineraris accessibles

- 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”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- 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.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc>1000 m
Per ocupació > 500 persones.
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia.

(4)

4.2. Mitjans d’extinció

Hidrants exteriors

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

(5)

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
Extintors

Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(6)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades

Instal·lació automàtica d’extinció

- 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

Cortina d’aigua

Protegint el teló de boca de la caixa escènica

Control de fums d’incendi

- Per ocupació > 1000 persones
- En caixa escènica
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones

Ascensor d’emergència

(7)

DGPEIS/Servei de Prevenció

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
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Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(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) Q≤40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q≤50 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.

(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

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.
Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

RISC BAIX

RISC MIG

------

100<V ≤200 m
3

RISC ALT
3

V>200 m

3

3

3

100<V ≤200 m

200<V ≤400 m

V>400 m

5<S ≤15 m²

15<S ≤30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P ≤30 kW

30<P ≤50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S ≤100 m²

100<S ≤200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P ≤200 kW

200<P ≤600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P ≤400 kW

P>400 kW

-------

S ≤3 m²

S>3 m²

-------

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

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
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:

* 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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Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

CTE

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

v.3

abril 2008

Ref. del projecte: Adequació i reforma per a les oficines

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

-2

10

Alta

Taula 2

-5

10 <Ks<10

-2

Mitja

-5

10

Grau d’impermeabilitat
(3)

Baixa

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Alta

Taula 2

-5

> 10

Ks (cm/s)

10

Mitja

Baixa

IV

V

Grau d’impermeabilitat
(4)

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn (6)

Taula 6

15

16-40

41-100

E0

E1

Grau d’impermeabilitat
(7)

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.

CTE

HS

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

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

v.3

abril 2008

Ref. del projecte: Adequació i reforma per a les oficines

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”
Edificis
d’habitatges

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu
interior d’espais per
emmagatzemar les cinc fraccions
dels residus ordinaris.

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2

CTE

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

HS
P. BÀSIC

Ref. del projecte: Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior

I. VENTILACIÓ:
HABITATGES
(Locals habitables)

Ventilació general (2) sistema: híbrid, o bé mecànic
(1)

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)
CO2

2

(3)

-

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).
Taula 2.1 DB HS 3

Cabals mínims (4)
- 1 de principal:
Admissió d’aire Dormitoris
des de l’espai
- altres dormitoris:
exterior (5)
Sales d’estar i menjadors:
Extracció
d’aire viciat (6)

Habitatge amb:
0-1D
2D
3D
8 l/s
8 l/s
8 l/s
4 l/s
4 l/s
6 l/s
8 l/s
10 l/s

Locals humits

Mínim per local:

6 l/s

7 l/s

8 l/s

Habitatge

Mínim en total:

12 l/s

24 l/s

33 l/s

(L’
del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)
Ventilació addicional
-

© COAC 2017
serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

CTE RD. 314/2006, RD. 1371/2007, Orden VIV/984/2009 i Orden FOM/588/2017.

Àmbit: Cuina

Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7)

Ventilació complementària
Àmbit: Sala d’estar,
menjador, dormitoris
i cuina.
Locals no habitables
- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables (5)
1/20 de la superfície útil de l’estança.

Superfície practicable

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de
cabal constant o variable(8):
Taula 2.2 DB HS 3
MAGATZEM DE RESIDUS

TRASTERS

APARCAMENTS

(9)

Locals d’altres tipus

Cabal mínim:

10 l/s m2

0,7 l/s m2

120 l/s plaça

Sistema de
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, o bé
Mecànic

- Cal observar les condicions establertes pel RITE.

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:
(10)

OCT COAC (A4.v0)

setembre 2017

1/2

notes:
(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.
(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3)
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1:

© COAC 2017
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Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors.
-

Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

-

Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
-

Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustarlos per tal de garantir l’equilibri de cabals.
(5)
(6) L’expulsió de l’aire viciat
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual.
(7)
D.141/2012 Condicions
(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o
un altre tipus de sistema.
(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de
ventilació.
(10)
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

Protecció contra retorns

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.
Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida
útil de la instal·lació.
El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens
patògens.

Sistemes antiretorn:

Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran
discontinuïtats entre:

Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instal·lació

Buidat de la xarxa:

Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda
q
q
q
q
q

0,04l/s
0,05l/s
0,10l/s
0,15l/s
0,20l/s

q
q
q

0,25l/s
0,30l/s
0,60l/s

urinaris amb cisterna
“pileta” de rentamans
rentamans, bidet, inodor
urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
rentavaixelles industrial (20 serveis)
banyera 1,40m, aigüera no domèstica
rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS)

Pressió:

q
q
q

0,03l/s
0,065l/s
0,10l/s

q
q

0,15l/s
0,20l/s

q

0,40l/s

“pileta de rentamans
rentamans, bidet
dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
banyera < 1,40m rentadora domèstica
banyera 1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
rentadora industrial (8kg)

Pressió mínima: Aixetes, en general
Escalfadors i fluxors

P
P

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum

Manteniment

100kPa
150kPa
P

500kPa

Temperatura d’ACS:

Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals

Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

Accessibilitat de la
instal·lació

Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

Identificació

Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.

ESTALVI D’AIGUA

Paràmetres a
considerar

Comptatge

Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS

La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del
punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m

Dispositius d’estalvi
d’aigua

A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.

CTE
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exigències d’Habitabilitat, Salubritat
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació
d’altre tipus de residus.
S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

Ventilació

Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

Traçat

El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

Dimensionat

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

Manteniment

Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes
Mitgeres descobertes

D E F I N I C I Ó D E L G R A U D ’ I M P E R ME A B I L I T A T D E L E S F A Ç A N E S
Zona Pluviomètrica Taula 5

I

II

III

Zona eòlica

IV

V

Grau d’impermeabilitat

Tot Catalunya és zona eòlica C

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)

15

16-40

41-100

E0

E1

Classe d’entorn Taula 6

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FAÇANA CARA
VISTA

Amb
cambra
d’aire

Ventilada

Grau

5

B3+C1

No
ventilada

Grau

2

B1+C1+J1+N1

C1+H1+J2+N2

Grau

3

B1+C1+H1+J2+N2

B2+C1+J1+N1

Grau

4

B2+C1+H1+J2+N2

Grau

5

B3+C1

Grau

2

B1+C1+J1+N1

Grau

3

B1+C1+H1+J2+N2

Grau

5

B3+C1

Grau

5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau

4

R1+B2+C1

Grau

5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau

4

R1+B2+C1

Grau

5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau

4

R1+B2+C1

Grau

5

R3+C1

aïllament a l'interior Grau
del full principal
Grau

2

R1+C1

3

R1+B1+C1

Grau

5

R3+C1

Ventilada aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau

5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau

4

R2+C1

Grau

5

R3+C1

Grau

4

R1+B2+C1

Grau

5

R2+B1+C1

Grau

5

R3+C1

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
CONTINU

Amb
cambra
d’aire

Ventilada
No
ventilada

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
DISCONTINU

Amb
cambra
d’aire

No
ventilada
Sense cambra d’aire

C1+H1+J2+N2

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.
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B1

C1

R1

R1+B1+C1

Grau d’impermeabilització

- Aïllament no hidròfil

Barrera contra la penetració d’aigua de resistència mitja a la filtració

El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció 0,32 g/cm3. En el
cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de
2
ser 5 g/(cm · min) per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de
2
ser 7 g/(cm · min)
- Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim.

- Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:
- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic
2
La succió del maó ha de ser 0,45 g/(cm · min)
- Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix.

Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració

Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència
d’una acumulació de vapor entre ell i el full principal

Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat

Gruix entre 10-15 mm o acabat amb una capa plàstica prima

- Revestiment continu:

Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració

Façana amb revestiment continu sense cambra d’aire
aïllament situat a l’interior del full principal

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

3

CN 2.3 DB HE EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA
FITXES COMPLIMENT NORMATIVA

HE 1

L im ita ció de la de ma nd a ener gè tica

Projecte execució

i nt e r v e n c i ó e n e d i f i c i s e x i s t e n t s
ús diferent a dhabitatge
Referència de projecte :

Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró

D AD E S
T i p u s d  i n t e r v e nc i ó :
Tipus:

Tipus:

Intervenció que produeix modificacions en les condicions
exteriors o interiors dun element de lenvolvent tèrmica i que
suposa un increment de la demanda energètica de ledifici

Reformes destinades a canvi dús característic de ledifici
Renovació de més del 25% de lenvolvent tèrmica final

Modificació substancial, substitució o incorporació delements
de lenvolvent tèrmica

Ampliació: veure fitxa dobra nova

Ús de ledifici:

Aministratiu

Clima hivern:

A

B

C

D

E

Clima estiu:

1

2

3

4

J U S T I F I C A C I Ó D E L C O M P L I M E N T DE L  E X I G È N C I A
V a l o r s d e l a d e m a n da e n e r g è t i c a .
Procediment de càlcul:

Eina Unificada LIDER-CALENER

La demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració* de:
ledifici objecte =

56,3

kW h/m2 any

< a la de ledifici de referència =

81,4

kW h/m2 any

Transmitàncies tèrmiques màximes
U

transmitància tèrmica màxima,

de lelement, W/m2 K

W/m2 K

Zona climàtica dhivern
A

B

C

D

E

Murs i elements en contacte amb el terreny

1,25

1,00

0,75

0,60

0,55

Cobertes i terres en contacte amb laire

0,80

0,65

0,50

0,40

0,35

Obertures

5,70

4,20

3,10

2,70

2,50

© 2 0 1 4 Oficina Consultora Tècnica Col legi d'Arquitectes de Catalunya maig 2014

Tancaments en contacte amb lexterior:

permeabilitat
a laire lelement

permeabilitat a laire màxima, m3/h m2
50

Obertures

50

27

27

27

L i m i t a c i ó d e c o n d e n s a c i o n s e n l à m b i t d e l a i nt e r v e n c i ó , s i s e s c a u .
Verificació mitjançant:

indicar

* Dconjunta = Dcal + 0,7 Dref, per a edificis situats en territori peninsular
Dconjunta = Dcal + 0,85 Dref, per a edificis situats en territori extrapeninsular
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

RITE
P. EDIFICACIÓ

Ref. del projecte:

juny 2008

Ús previst (1)

v.2

Tipus dintervenció en ledifici o local

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

DADES DE L’EDIFICI O LOCAL

Nova construcció

Administratiu

Comercial

Pública
concurrència

Docent

Residencial
habitatge

Residencial
públic

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

Rehabilitació (2)

Altres intervencions en edifici o local existent

Tipus dintervenció en les instal·lacions
Nova instal·lació

Reforma de la
instal·lació

- Canvi del tipus d’energia
- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

- Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció
d’ACS o la modificació dels existents.
- Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred.
- El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

C A R A C TE R Í S T I Q UE S G E N E R A L S D E L E S I N S T A L ·L A C I O N S T È R M I Q U E S
Objecte
Calefacció (6)

Climatització (5)

Producció d’aigua calenta sanitària,
(ACS) (9)

Refrigeració(7)

Ventilació (8)

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Calor

kW

Fred

kW

Tipus dinstal·lació
Individual

Nombre
d’individuals

Calor
Fred

Centralitzada

Calor

kW

Fred

kW

Centrals de producció de calor o fred
Caldera

Caldera
mixta

Unitat
autònoma
compacta

Unitat
autònoma
partida

Bomba
de calor

Planta
refredadora

Captadors
solars

Altres
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P
Calor (11)

kW

Fred (11)

kW

Solar (12)

P equip recolzament

kW

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)

kW

Fonts denergia previstes
Electricitat

Combustible gasós

Combustible líquid

Energia solar

Altres

C A R A C T E R Í S T I Q U E S E S P E C Í F I Q U E S D E L A I N S T A L ·L A C I Ó S O L A R
Objecte
ACS

Calefacció

Climatització

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

Dades de la instal·lació
Demanda energètica
anual estimada (13)

kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

kW

Captació
Individual

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

m

2

Potència tèrmica equivalent
P = 0,7 kW/m2 x S captadors (12)

kW

Acumulació
Individual

D O C U M E N T A C I Ó No cal
documentació
TÈCNICA
per donar compliment
al RITE
i a la Instrucció 4/2008
(14)

litres

Nombre de dipòsits

a) P calor i/o fred < 5 kW
b) Producció ACS amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
elèctrics- amb P individual o suma de P 70 kW
c) Sistemes solars dun únic element prefabricat
d) Reforma dinstal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)

MEMÒRIA
TÈCNICA

- 5 kW

PROJECTE

- P calor i/o fred > 70 kW: - Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de

(15)

P calor i/o fred

70 kW

Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.
l’edifici, o bé

- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

Ut.

RITE

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques
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E X I G È N C I E S T È C N I Q U E S D E L E S I N S T A L ·L A C I O N S T È R M I Q U E S
Projecte

G e ne ra l

En l’àmbit del CTE:

“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips.

CTE HE 2

juny 2008

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”.

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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En l’àmbit del RITE:

RITE
CTE
HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006
Ecoeficiència
Prevenció i control
de la legionel·losi

B en e s ta r
i H igi e ne

“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:

Qualitat tèrmica
de l’ambient

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”

RITE IT 1.1.4.2

(*) En l’àmbit del CTE, cal
disposar d’un sistema de
ventilació que garanteixi
l’exigència bàsica HS 3
“Qualitat de l’aire interior”:

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

E fi c i èn c i a
e ne rg è t ica

- Ventilació de l’interior dels habitatges
- Ventilació en la resta d’edificis
criteris anàlegs al CTE DB HS3

s’aplicaran

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

Ref. projecte:

CTE DB HS 3
RITE IT 1.1.4.2

RITE IT 1.1.4.3
Prevenció i control
de la legionel·losi

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR
RITE IT 1.2

Rendiment
energètic

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu règim de rendiment màxim.”

RITE IT 1.2.4.1

Distribució
de calor i fred

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.”

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5

Utilització
d’energies
renovables

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles,
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”

RITE IT 1.1.4.6

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:
- Si la demanda d’ACS és

50 l/dia a 60ºC

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

S e g u re t a t

RITE IT 1.1

“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.”

Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró

CTE DB HE 4
D. 21/2006
Ecoeficiència

RITE IT 1.3

RITE

RITE

Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

-

Edificis o locals institucionals:

- Edificis o locals de pública concurrència:

rehabilitació d’edificis

Climatització:
Calefacció:
Refrigeració:
Ventilació:

múltiples generadors de
calor o fred
potència tèrmica nominal de la instal·lació

suma de les

potències
P total =

P generadors

A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:
Calderes mixtes de calefacció i ACS:
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
calefacció (bomba de calor):

la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica
la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament
la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2,
2

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m x S captadors

Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques

descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa

Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències
equips i materials
verificacions i les proves
instruccions d’ús i manteniment

Ref. projecte:
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Projecte bàsic

R e f e r è n c i a d e p r o j e c t e : Adequació i reforma per a les oficines del Port Esportiu de Mataró
TIPUS DINTERVENCIÓ

(*)

Edifici de nova construcció
Intervenció en edificis existents
canvi d'ús característic de l'edifici
canvis d'activitat en una zona de l'edifici que
impliqui un valor més baix del VEEI límit, respecte al
de l'activitat inicial

adequació de la instal lació d'aquesta zona

intervencions en edificis amb una superfície útil
total final > 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si
s'escau), en la que es renovi més del 25% de la
superfície il luminada

daplicació en làmbit del projecte

altres intervencions en les que es renovi o ampliï
una part de la instal lació:

s'adequarà la part de la instal lació renovada o ampliada per tal de que es
compleixin els valors de VEEI límit en funció de l'activitat
quan la renovació afecti a zones de l'edifici per a les que s'estableixi la
obligatorietat de sistemes de control o regulació, se'n disposarà.

E X I G È N C I ES
V E E I v a l o r d  e f i c i è n c i a e n e r gè t i ca d e l a i n s t a l l a c i ó ( W / m 2 )
Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de lús de cada zona:
(el valor inclou la il luminació general i la daccent, exclou la dil luminació daparadors i zones dexposició)
administratiu en general
andanes destacions de transport

3

pavellons dexposicions o fires

estacions de transport (6)
supermercats, hipermercats i grans magatzems

sales de diagnòstic (1)

3,5

aules i laboratoris (2)

zones comunes en edificis
hosteleria i restauració (8)

recintes interiors no descrits en aquest llistat

religiós en general

(4)

4

magatzems, arxius, sales tècniques i cuines

residencials

6

centres comercials (sexclou les botigues) (7)

habitacions dhospital (3)
zones comunes

5

biblioteques, museus i galeries dart

8

sales dactes, auditoris i sales dús múltiple i convencions; sales
doci o espectacle, sales de reunions i sales de conferències (9)

aparcaments

botigues i petit comerç

espais esportius (5)

habitacions dhotels, hostals, etc.

10

locals amb nivell dil luminació > 600 lux

2,5

P o t è n c i a i n s t a l l a d a a l e d i f i c i ( W / m 2 )
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En funció de lús de ledifici, la potència instal lada en il luminació (làmpares + equips auxiliars) no superarà els següents valors:
comercial

aparcament

docent

administratiu

hospitalari

15

residencial públic

5
12

restauració

18

altres

10

edificis amb nivell dil luminació >600 lux

25

auditoris, teatres, cinemes

S i s t e m e s d e c o n t ro l i r e g u l a c i ó
Per a cada zona es disposarà de:
un sistema dencesa i apagada manual, a manca dun altre sistema de control (no saccepta com a únic sistema de control lencesa i
apagada des del quadre elèctric)
un sistema dencesa per horari centralitzat a cada quadre elèctric
Per a zones dús esporàdic:
el control dencesa i apagada shaurà de fer per sistema de control de presència temporitzat, o bé polsador temporitzat
Per a zones amb aprofitament de la llum natural (**):
sinstal laran sistemes que regulin el nivell dil luminació en funció de laportació de llum natural:
en les lluminàries situades sota una lluerna
en les lluminàries dhabitacions de menys de 6m de profunditat
en les dues primeres línies paral leles de lluminàries situades a una distància < 5m de la finestra
(*)

Sexclouen de làmbit daplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període dutilització previst 2
anys; edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos; edificis aïllats amb sup. útil total <50m2; edificis històrics
protegits; enllumenats demergència

(**)

Daplicació en zones amb tancaments de vidre a lexterior o a patis/atris i on es donin unes determinades relacions entre ledifici
projectat, lobstacle exterior, la superfície vidrada dentrada de llum i les superfícies interiors del local (veure DB HE 3 art. 2.3b).
Sexclouen de laplicació daquest punt (aprofitament de la llum natural): zones comunes dedificis no residencials; habitacions
dhospital; habitacions dhotels, hostals, etc.; botigues i petit comerç
1/2
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Notes
Inclou la instal lació dil luminació general de sales tals com sales dexamen general, sales demergència, sales descàner i radiologia,
sales dexamen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales doperació, quiròfans, unitats de cures
intensives, dentista, sales de descontaminació, sales dautòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, es puguin considerar
com a sales especials.

(2)

Inclou la instal lació dil luminació de laula i les pissarres de les aules densenyament, aules de pràctica dordinador, música, laboratoris
de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers densenyament i aules dart, aules de
preparació i tallers, aules comuns destudi i aules de reunió, aules de classes nocturnes i educació dadults, sales de lectura, llars
dinfants, sales de joc de llars dinfants i sala de manualitats.

(3)

Inclou la instal lació dil luminació interior de lhabitació i el bany, formada per la il luminació general, il luminació de lectura i
il luminació per a exàmens simples.

(4)

Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de persones, lavabos
públics, etc.

(5)

Inclou les instal lacions dil luminació del terreny de joc i de les grades despais esportius, tant per a activitats dentrenament com de
competició, però no inclou les instal lacions dil luminació necessàries per a les retransmissions televisades. Les grades seran assimilables
a zones comunes.

(6)

Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales darribades i sortides de passatgers, sales de recollida
dequipatges, àrees de connexió, dascensors, áreas de mostradores de taquillas, facturació i informació, àrees despera, sales de
consigna, etc.

(7)

Inclou la instal lació dil luminació general i il luminació daccent del rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels
centres comercials.

(8)

Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, menjador, auto servei
o buffet, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.

(9)

Inclou la instal lació dil luminació general i il luminació daccent. En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. sexclou la
il luminació amb finalitats despectacle, incloent la representació i lescenari.
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CN 2.4 DB HR EXIGÈNCIES BÀSIQUES ENFRONT EL SOROLL
FITXES COMPLIMENT NORMATIVA

CTE
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À MB IT D ’AP L ICA C I Ó
r eh ab il it a ci ó i n t e g r al

o b r a n o va

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o re ha b i l ita c ió in t eg ra l e n e di fi ci s c ata lo g a ts
No els hi és daplicació el DB HR

Ú S D E L ’ ED IF I C I
r e s i d en c i a l p r i va t

r e s i d en c i a l p ú b l i c

sanitari

a dm i nis t ra t iu

d o c en t

a l tr e s

U N I TA T S D ’ Ú S
u na ún i c a u n it a t d ’ú s

d i ve r s es u n i t ats d’ú s

E X I G È NC IE S D ’AÏ L L A M EN T A CÚ ST I C
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS

a soroll aeri

Separacions en la mateixa unitat d’ús

envans

RA

Separació entre una
unitat d’ús i un
recinte emissor que
no pertany a la
unitat d’ús

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA

50dBA

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA

45dBA

El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

paret del recinte protegit

RA

50dBA

porta o finestra del recinte protegit

RA

30dBA

paret del recinte habitable (1)

RA

50dBA

RA

20dBA

porta o finestra del recinte habitable

(1)

33dBA

Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor entre recinte dinstal·lacions / activitat i recinte protegit
d’instal·lacions o d’activitat
entre recinte dinstal·lacions / activitat i recinte habitable

DnTA

55dBA

DnTA

45dBA

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

RA

entre unitat dus i caixa dascensor

50dBA

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

a soroll aeri

F A Ç A N E S , C O B E R T E S I T E R R E S E N C O N T A C T E A M B L ’ E X T E R I O R , D 2m,nT,Atr en dBA

D2m,nT,Atr
en funció de lLd

FAÇANA A CARRER
Ld carrer
dBA
Ld

60

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

60 < Ld

65

32

30

32

30

65 < Ld

70

37

32

37

32

70 < Ld

75

42

37

42

37

47

42

47

42

Ld > 75

Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
daeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
sincrementaran en
4dBA

CTE

HR

Exigències del DB HR Protecció contra el soroll
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FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ld carrer
dBA
Ld

60

Ld Pati
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld

60

30

30

30

30

60 < Ld

65

Ld

60

30

30

30

30

65 < Ld

70

Ld

60

30

30

30

30

70 < Ld

75

60 < Ld

65

32

30

32

30

70

37

32

37

32

Ld > 75

65 < Ld

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr

50dBA
40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

a soroll aeri

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte emissor que no
pertany a la unitat d’ús

entre el recinte emissor i recinte protegit

LnT,w

DnTA

50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA

45dBA

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte d’instal·lacions o
d’activitat

entre recinte dinstal·lacions / activitat i recinte protegit

LnT,w

60dB

DnTA

55dBA

entre recinte dinstal·lacions / activitat i recinte habitable

LnT,w

60dB

DnTA

45dBA

65dB

E X I G È NC I ES DE C O N TR O L D E L T E M P S D E R EV E R BE RA C IÓ
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum
Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum

Temps màxim de reverberació
350m

3

0,7s

3

0,5s

350m

Restaurants i menjadors
Zones comunes dels edificis dús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

0,9s
Àrea d’absorció acústica equivalent
A

2

3

0,2m /m

E X I G È N C IE S DE SO ROL L I V I BR AC IO N S D E L E S IN S TA L ·L AC I O N S
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de ledifici a través de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no saugmentin els nivells deguts a les restant fonts de ledifici.
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes dinstal·lacions, així com les reixetes i
difusors terminals dinstal·lacions daire condicionat compliran els nivells dimmissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que lentorn de lequip i els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents
(1)

Només aplicable als usos residencial i sanitari

CN 3.2 DB SUA CODI ACCESSIBILITAT I SEGURETAT D’UTILITZACIÓ
FITXES COMPLIMENT NORMATIVA

J ust if ic ac ió de l a cc es s ib i l i ta t a l  e d i f i ca c ió

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

D B S U A / D1 3 5 / 9 5

(n o h ab it a tg e )

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 3 5 /1 99 5 Cod i d a c c es s ib i l i ta t

C TE D B SU A : SU A-9 A cc e s sib i l i tat

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments dús públic:
Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de ledifici taula dusos públics

Itinerari accessible per a tots els edificis
(sexclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
ledificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 Codi daccessibilitat i CTE DB SUA Seguretat dutilització i accessibilitat

Itinerari practicable
* edificis PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació dascensor
Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
dascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments dús públic:

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE
Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de ledifici taula dusos públics

* edificis > PB + 2PP
* edificis / establiments amb Su > 200 m2
(exclosa planta accés)
* plantes amb zones dús públic amb Su > 100 m 2
* plantes amb elements accessibles

Edificis o establiments dús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments dús privat:

Itinerari practicable:
* edificis PB + 2PP que no disposin dascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació dascensor
* aparcaments > 40places

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències dús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments dús públic:

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE
Itinerari accessible que comuniqui el punt daccés
de la planta amb:

Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt daccés de la planta amb:
* elements adaptats taula dusos públics

* zones dús públic
* origen devacuació de les zones dús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments dús privat:
Itinerari practicable que comuniqui el punt daccés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències dús comunitari
Comunicació punt d
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències dús
comunitari

Referència de projecte
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DECRET 135/1995 Codi daccessibilitat i CTE DB SUA Seguretat dutilització i accessibilitat

GRAONS

PORTES
garantiran

1,50 m (lliure dobstacles)
* al vestíbul dentrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

4% (longitudinal)
2% (transversal)

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)
2,00 m

- No sadmeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen delements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes dobertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme dobertura a cantonada 0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes duna porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per lobertura de la
porta)

- Alçada:

- Amplada:

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional daccessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis dús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis dús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis dús públic per a litinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts datenció o
crida accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

- Pendent:

- 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 delements pesats, cadires roda, etc,

- Espai de gir:

1,20 m
Sadmet 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)

Adequació i reforma per a les oficines al Port Esportiu de Mataró

- Accés a ledifici:
Sadmet un desnivell 2 cm que sarrodonirà o
saixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha dhaver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior 0,30m dalçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal damplada
0,05 m, a 1,50 m dalçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

0,80 m les portes de 2 o més fulles, una delles serà 0,80 m
- Alçada: 2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes duna porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per lobertura de la porta).
Sexceptua a linterior de la cabina de lascensor
- Manetes: saccionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: lamplada 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.

- Alçada:

- Amplada:

0,90 m

PARÀMETRES
GENERALS

2,10 m, lliure dobstacles en tot el seu recorregut

AC C E S S I BL E (DB SUA)

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

I ti n e ra r i s

- Amplada:

Ú s púb l ic i ús pr i va t (n o h ab it a t ge )

J u st if ic ac ió d e l a cc es s ib i l it a t a l e di f i ca c ió

0,90 m
2,10 m, lliure dobstacles en tot el seu recorregut

- Accés a ledifici:
En els edificis amb obligatorietat dinstal·lació dascensor, només
sadmet lexistència dun graó, dalçada 12cm, a lentrada de ledifici.

- No inclou cap tram descala.
- A les dues bandes dun graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. Lalçada daquest graó és 14 cm.

- Amplada: 0,80 m
- Alçada:
2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes duna porta es pot inscriure
un cercle de 1,20 m, sense ser escombrat
per lobertura de la porta . (Sexceptua a linterior
de la cabina de lascensor)
- Manetes: saccionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: lamplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de 1,20 m.

- Alçada:

- Amplada:

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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