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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1 Objecte, emplaçament i promotor
El present treball té per objecte el projecte per al bastiment d’una sala polivalent a pati
de l’equipament que és l’escola Santa Anna de Premià de Dalt. El promotor del mateix
és l’Ajuntament de Premià de Dalt.
1.2 Estat actual i descripció de la parcel·la
Actualment l’escola ocupa una part d’una finca de 9.494m² segons la informació
cadastral de que es disposa. Dit solar té una forma irregular allargassada. A l’escola
s’hi accedeix des del carrer Santa Anna.

La proposta contempla la construcció d’una sala polivalent, amb ús també esportiu, i
que disposi d’una zona destinada a escenari i dels corresponents vestuaris. Estan
previstos també uns serveis amb accés des de la pista esportiva situada davant de
l’escola.
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L’espai on fa la proposta està format actualment per una zona no pavimentada. Hi, a la
zona sud-oest, un espai on hi ha un dipòsit soterrat amb accés directe des del carrer,
el qual es troba actualment en desús.
L’actuació afectarà, a més, part de la pista esportiva preexistent.
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1.3 Normativa urbanística aplicable
Segons el vigent Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, el règim urbanístic del sòl de
la finca on s’assenta l’escola Santa Anna està classificada com a Sòl Urbà,
qualificació com a Sistema d’Equipaments (5).
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Prèviament a la redacció del present document, s’ha fet la redacció i tramitació d’un
Pla Especial per al desenvolupament d’un equipament destinat a espai polivalent i
esportiu a Premià de Dalt, promogut també per l’Ajuntament de Premià de Dalt.
La redacció de dit Pla Especial és requerida per a la implantació de les edificacions
d’equipaments segons allò establert al vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Premià de Dalt. Aquest Pla Especial ja defineix la volumetria del nou edifici.
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1.4 Descripció de la proposta
Es proposa la creació d’una sala polivalent d’usos múltiples a l’entorn de l’actual
col·legi Santa Anna. Aquesta sala principal, de doble alçada, té poc més de 200m², i
disposarà d’un escenari, un vestuari i dos magatzems.
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A la zona Rest, colindant amb el Torrent Santa Anna, es disposa de vestidors per a
homes i per a dones, així com un servei per a minusvàlids.

A la zona Hst d’uns serveis amb accés directe des de les actuals pistes
esportives de l’escola. Mitjançant un porxo, es connecta aquesta nova sala amb
l’edifici principal de l’escola. Així es produeix l’accés a la sala des de l’escola.

Es preveu, alhora, la possibilitat d’ús de la sala independentment de l’activitat de
l’escola mitjançant l’adequació de l’actual accés des del Torrent Santa Anna. Un
segon accés des de dit Torrent Santa Anna permet l’accés a les instal·lacions de
l’edifici.

A nivell de volumetria i façanes, la sala principal forma un volum sensiblement
rectangular rematat per una coberta inclinada. Apareixen a ambdós costats dos
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volums menors, formats per vestidors, serveis i porxo d’accés des de l’escola.
S’intenta mantenir una estètica similar a l’edifici preexistent.

Amb la proposta del nou edifici es fa una reordenació del seu entorn, tant pel que fa
a les instal·lacions, accés a les pistes o accés des del Torrent Santa Anna.
El quadre de superfícies construïdes de la proposta és el següent:
m²
Edifici principal
Porxos (50%)
TOTAL

TOTAL
448,44
139,80
588,24

1.5 Termini d’execució de les obres
El tècnic redactor estima com a termini d'execució de la totalitat de les obres un
període de deu mesos, comptats a partir del replantejament de les obres, i com a
termini de garantia el de dotze mesos a partir de la recepció provisional de les
mateixes.
1.6 Seguretat i salut
D’acord amb el Reial Decret 1627/97 s’inclou en el present projecte un Estudi de
Seguretat i Salut. La descripció d’aquest es detalla en la documentació annexa del
projecte.
1.7 Classificació del contractista
D’acord amb la llei de contractes de les administracions públiques vigent, la
classificació dels contractistes als que s’adjudiquin les obres objecte del present
projecte haurà de ser la següent:
Grup
Subgrup
Categoria

C
del 1 al 9
3

1.8 Sistema d’adjudicació
Es proposa el concurs com a sistema d’adjudicació de les obres.
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1.9 Obra completa
Les obres al que fa referència el present projecte compleixen el que s'ha especificat en
el vigent Reglament de Contractes de l'Estat per construir l'obra completa i ésser
susceptible de ser lliurada a l'ús general i servei públic corresponent un cop acabada,
sense perjudici d'ulteriors ampliacions del que posteriorment pugui ser objecte.
1.10

Documents que integren el projecte

El present projecte consta dels següents documents:
-

Tom 1
o Memòria descriptiva
o Memòria tècnica
o Annexes a la memòria

-

Tom 2
o Documentació gràfica
o Amidaments i pressupost
Tom 3
o Plec de condicions
Tom 4
o Estudi de seguretat i salut

-

1.11

Conclusió

Amb tot el que fins ara s'ha exposat i els documents que acompanyen aquest projecte
es considera que aquest està suficientment detallat, perquè serveixi de base a
l'expedient administratiu corresponent i a la posterior licitació i efectiva construcció de
les obres.
1.12

Col·laboradors

Han col·laborat en la redacció d’aquest projecte:
Fernández Muñoz, Jordi, arquitecte
Samuel Romero Díaz i Manel Tomàs Coca, enginyeria
Señís López, Roger, arquitecte
Sabí Rom Serra, arquitecte tècnic
Premià de Dalt, a Setembre de 2017
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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2 MEMÒRIA TÈCNICA
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2.1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
En primera lloc caldrà anular tots els serveis necessaris a fi efecte de procedir amb
l’execució de les demolicions necessàries de manera segura.
Es procedirà també a fer la demolició o desmuntatge de tots els elements preexistents
que no siguin compatibles amb la proposta que es fa. Això inclou:
-

Una part de la tanca del recinte de l’escola amb el carrer Santa Anna, inclosa
la part superior metàl·lica.

-

Part dels tancaments interiors del recinte d’obra o metàl·lics.

-

Part dels elements de vialitat interiors del recinte (vorades, esglaons, etc.).

-

Part dels paviments interiors preexistents.

-

Part de les instal·lacions d’enllumenat preexistents, així com les portes
presents.

-

El dipòsit d’aigua preexistent i actualment fora de servei, situat a la zona sudoest i colindant amb el carrer Santa Anna.

-

Part de les instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials preexistents,
incloses les reixetes interceptores.
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Caldrà reubicar les fonts existents i compreses dins de l’àmbit de l’actuació.
Caldrà també fer el moviment de terres suficient per a l’execució de la fonamentació i
murs de la nova proposta, així com per al pas de les instal·lacions previstes.
Tots aquests elements es troben ubicats a la documentació gràfica del projecte, i
concretat en l’estat d’amidaments i pressupostos.
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2.2 FONAMENTS I MURS
Pel que fa als fonaments, aquests seran superficials, de formigó armat, aïllats o
correguts, amb característiques i geometria definides a la documentació gràfica i
annex adjunt del projecte referent a l’estructura.
Atesa la ubicació de l’estrat resistent, serà necessària la disposició de pous de
fonamentació.

Caldrà donar als paraments que suporten el forjat sanitari una impermeabilització
formada per una pel·lícula de dues capes d’emulsió bituminosa, làmina drenant
nodular de polietilè d’alta densitat amb nòduls de 20mm d’alçada aproximadament,
fixada mecànicament. A la part interior es disposarà un revestiment amb morter
hidròfug.
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2.3 ESTRUCTURA I REFORÇOS
L’estructura del nou edifici estarà formada per elements verticals a base de pilars de
formigó armat. El cos principal de l’edifici estarà cobert per una estructura de jàsseres
de cantell i llosa massissa de formigó armat.
Els cossos annexes a l’anterior estaran coberts per un forjat unidireccional de
biguetes i entrebigat de cassetons no recuperables de ceràmica, que descansaran
sobre les parets de càrrega perimetrals. Les parets de càrrega seran d’obra de fàbrica
de ceràmica de 14cm de gruix.
Tot l’edifici disposarà d’un forjat sanitari a base d’elements prefabricats
unidireccionals i entrebigat a base de cassetons no recuperables de ceràmica, el qual
descansarà sobre murets de bloc de formigó armat. Aquest forjat sanitari disposarà
d’un aïllament tèrmic a base de plaques de XPS expandit amb diòxid de carboni CO2.

Pel que fa als porxos exteriors, aquests estaran formats per una llosa massissa de
formigó armat de 20 cm que descansarà sobre una trama de pilars d’acer.
La geometria, les característiques constructives i dels materials així com la disposició
dels mateixos, es realitzarà conforme s’especifica a la documentació gràfica i a l’annex
adjunt referent a l’estructura.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

2.4 COBERTA
La coberta del cos principal serà del tipus inclinat, format per una jàssera massissa
de formigó armat sobre la que es disposarà:
-

làmina separadora de feltre,
làmina impermeable,
aïllament tèrmic de plaques de XPS expandit amb diòxid de carboni CO2.
xapa de protecció de morter,
placa asfàltica ondulada (amb 25 cm de solapament)
acabat amb teula àrab de color vermell, igual que la de l’edifici existent

La coberta dels cossos annexes serà plana, invertida i no transitable, formada per:
-

pendents de formigó lleuger,
làmina separadora de feltre,
2 làmines impermeables (Llbm-30-fv I LBM-30-FP),
aïllament tèrmic a base de plaques de XPS expandit amb diòxid de carboni CO2
acabat de grava

Totes elles disposaran de sobreeixidors de tipus prefabricats, dotats de gàrgoles
prefabricades de formigó color blanc, model GG-160 de SAS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN o equivalent.

Els coronaments de la coberta plana estaran formats per peces de pedra artificial.
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Al trobament de la tela impermeable amb el parament es disposarà un minvell de
planxa de Zinc fixat mecànicament al parament.
La coberta dels porxos exteriors es resoldrà amb pintura de ciment aplicat a tres
mans.
Al trobament dels porxos exteriors amb l’edifici es disposarà un minvell de rajola
ceràmica fina col·locades amb morter asfàltic.
A les cobertes inclinades es recolliran les aigües pluvials amb canelons
semicirculars, baixants i accessoris de PVC.
A les cobertes planes es disposaran boneres de PVC rígid, fixada mecànicament, i
amb tapa anti-grava metàl·lica.
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2.5 DIVISÒRIES, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS
Pel que fa als tancaments de façana, tant del cos principal com dels cossos
annexes estaran formats per parets i envans d’obra de fàbrica de ceràmica, amb una
paret de maó calat tipus “gero” de 290×140×100mm, per a revestir, col·locades amb
morter mixt 1:2:10, cambra d’aire no ventilada i envans interiors de supermaó de
500×200×60mm de gruix per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10. A l’interior de
la cambra es disposarà el corresponent aïllament tèrmic a base de projectat d’escuma
de poliuretà.

Aquests tancaments exteriors, al tractar-se de parets de càrrega d’obra de fàbrica de
ceràmica, s’armaran horitzontalment a les juntes de morter amb armadura recoberta
d’epoxi “MURFOR” o equivalent, tipus E per a exteriors, amb les prescripcions de la
Direcció Facultativa i segons es detalla en plànols. L’armadura serà de 100mm
d’amplada, per permetre 2cm de recobriment per cada costat, col·locades cada 4
filades (40cm) segons recomanacions del fabricant.

Els paraments de la sala polivalent, no tractant-se de parets de càrrega, però si amb
molta alçada, s’armaran igualment amb l’armadura de recobriment d’epoxi, però amb
un armat que permeti lligar tant la fulla exterior com l’envà interior, amb una amplada
de 250 mm, col·locades cada 4 filades.
Dits paraments de la sala principal, es disposaran així mateix les corresponents
ancoratges d’acer inoxidable per a murs en testa que atraquen a pilars de formigó,
model MurAnc S 140 o equivalent.
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Les parets divisòries interiors seran també de ceràmica, formades per peces de
supermaó de 600×250×7cm de gruix, per a revestir, col·locades amb morter mixt.
Les finestres ubicades a nivell superior del cos principal disposaran d’una caixa de
persiana formades per caixes de poliestirè expandit de 40kg/m³, reforçat per dues
plaques perforades d’acer galvanitzat, amb acabats laterals pre-revestiment, amb
perfilaria d’alumini incorporat i registre de persiana inferior, model CAJAISLANT de
BECK-HEUN. Estarà dotada de perfil ocult per al pas de la ceràmica tipus “pitxolí”, tant
en obra vista com en revestida, de motor tubular per a l’accionament.

Els pilars de la façana aniran revestits, amb la finalitat de trencar els ponts tèrmics,
amb un aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de
gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè
i làmina d'alumini en una cara, col·locat sense adherir.
Als murs de sustentació del forjat sanitari, es disposaran reixetes de ventilació
prefabricades de formigó, tipus SAS, amb una relliga tipus mosquitera per a evitar la
intrusió de petits animals.
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2.6 PORTES I FINESTRES
Pel que fa a les finestres de l’edifici, seran totes de perfileria d’alumini amb
trencament de pont tèrmic, color ral a escollir, de dimensions i característiques
especificades a la documentació gràfica i escrita del projecte. Totes elles disposaran
de bastiment de base de tub d’acer galvanitzat, amb doble vidre aïllant i cambra d’aire
interior.
Les finestres del cos principal de l’edifici disposaran de mecanisme d’accionament
motoritzat remot. Disposaran també de persianes d’alumini, del mateix color que la
perfilaria de les finestres, també amb accionament motoritzat remot.

Les finestres dels cossos annexes seran batents o oscil·lants amb vidre doble amb
pel·lícula de butiral color blanc. No disposaran de persiana.

Les portes d’accés al cos principal seran de dues fulles oscil·lants de tipus ferro i
disposaran totes elles de mecanisme antipànic i tancament amb clau. El vidre de
doble fulla amb cambra d’aire interior. El laminat a les dues cares, amb un espessor
mínim 3+3 i amb un resistència d’impacte nivell 3 segons norma UNE EN 12600:2003.
Les dimensions estan especificada a la documentació gràfica i escrita del projecte.
Les portes interiors seran de dos tipus. Per una banda, les portes interiors dels
vestuaris, que seran de plaques compactes (HPL) a base de resines termo-enduribles,
reforçades amb fibres basades en fusta i fabricades a altra pressió i temperatura,
acabada a color per les dues cares, de la casa TRESPA o equivalent, amb ferramenta
d’acer inoxidable.
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La resta de portes seran de DM, d’estructura interior de llistons de fusta de pi folrat a
dues bandes amb làmina de DM de gruix 9mm, per a una secció total de 50mm, i un
aïllament acústic de 30db. Aniran acabades amb un xapat de melamina.

La porta de la cambra higiènica adaptada a persones amb mobilitat reduïda serà
corredissa. Disposarà d’una estructura d’acer galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA
de MAYDISA o similar. La resta seran batents d’una o dues fulles.

Aquesta porta corredissa del servei adaptat estarà dotada de maneta encastada,
d’acer inoxidable, amb gruix adequat per a la porta, i que permeti l’obertura total de la
fulla. Disposarà d’un sistema de desbloqueig d’emergència des de l’exterior.
Totes les portes interiors amb bastiment de base, tapaboques i tapajuntes de 7cm,
amb perfil d’estanqueïtat perimetral de goma. Les seves dimensions estan
especificades a la documentació gràfica i escrita del projecte.
La força d’obertura de les portes serà de 140N com a màxim. Tots els serveis adaptats
disposaran d’indicadors de serveis d’homes i de dones de lectura tàctil, amb
senyalització “Homes-Dones” sobre la maneta, mitjançant una lletra “H” (homes) o “D”
(dones) en alt relleu. En qualsevol dels cassos tindran una amplada mínima de pas de
80cm.
La totalitat de les portes disposarà de manetes accionades mitjançant mecanismes de
pressió o de palanca.
Totes les portes, excepte les dels lavabos d’ús públic i les situades a les vies
d’evacuació, han de tenir dispositiu d’accionament amb clau. Les claus es
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mestrejaran, amb un màxim de tres zones. Totes disposaran de topall d’acer
inoxidable.

La part inferior de les portes interiors anirà protegida amb una franja inferior de 50cm
d’acer inoxidable, el mateix que la zona al voltant de la maneta.
Totes les portes d’accés a la sala polivalent disposaran de mecanisme retenidor.

Totes les portes i finestres disposaran d’un contorn d’obertura (brancals, llinda i
escopidor si escau) amb planxa d’acer galvanitzat de 6mm de gruix, col·locada amb
fixacions mecàniques i pintat a l’esmalt sintètic, amb dues capes d’imprimació fosfatant
i dues d’acabat.
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2.7 BARANES I SERRALLERIA
Es col·locarà una nova barana a la rampa d’accés a la sala polivalent i al nou porxo.
Aquesta serà d’acer galvanitzat, de les mateixes caracteristiques que la reixa de
tancament de carrer, i estarà formada per un tubular quadrat de 80x80 i relliga
60x60x30 enmarcada amb tubular 40x80, ancorada amb platines de 200x200x10mm i
fixacions amb 4 barres corrugades de 10mm de diàmetre.

Es disposarà, a l’entroncament de la tanca de carrer amb la nova edificació, d’una
tanca calada formada per tub rodó de 80mm de de diàmetre, d’acer galvanitzat,
col·locats en posició vertical sobre una platina també d’acer galvanitzat fixada al mur
amb fixacions mecàniques.
Per a l’accés a la cambra situada sota el forjat sanitari, es disposarà d’una porta
d’acer galvanitzat de dimensions especificades a la documentació gràfica del
projecte. S’acabarà amb una capa fosfatant i dues d’acabat.
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2.8 REVESTIMENTS, PINTURES I DECORACIÓ
Pel que fa als paraments verticals exteriors, es farà un arrebossat reglejat i pintat
amb pintura plàstica, amb una capa de fons i dues d’acabat. Es disposarà de malla de
fibra vidre tipus “MALLATEX” en els punts febres, segons indicacions de la direcció
facultativa de l’obra.

Es disposarà un sòcol fins a una altura de 90cm format per un aplacat de gres
porcellànic col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i fixades amb ganxo d’acer
inoxidable.
Els paraments verticals interiors de vestuaris i serveis aniran prèviament
arrebossats reglejat i enrajolats amb rajola de ceràmica esmaltada brillant tipus 2, de
26 a 45 peces/m², col·locades amb morter adhesiu i rejuntades.
A la resta de paraments interiors, es farà un enguixat i reglejat amb guix YG acabat
lliscat amb guix YF. L’acabat serà amb pintura plàstica, amb una capa segelladora i
dues d’acabat.
A la trobada entre tancament de fàbrica de ceràmica i pilars de formigó, es disposarà
una cantonera de planxa d’acer plegada prelacada de 75×75mm fixada
mecànicament al parament ceràmic.
A la sala Polivalent, a part del revestiment interior de guix, es realitzarà un aplacat amb
plaques de DM ignífug envernissat, realitzat amb fusta i resines, fins assolir l’alçada
de 2,10 m. Tindrà una reacció al foc C-s2, d0.
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Els pilars i les jàsseres interiors de formigó vist de la sala polivalent es revestiran
amb una pintura al ciment formulada a base de ciment blanc, per tal de crear una
pel·lícula tapaporus.
A tots els sostres especificats a la documentació gràfica s’hi realitzarà un cel ras
continu de plaques de guix laminat tipus PLADUR. Aquesta placa serà del tipus
hidròfug a les zones grafiades de la documentació gràfica.
La sala polivalent disposarà d’un cel ras registrable de plaques d’escaiola, amb
acabat superficial perforat, de cantell rebaixat, de 600×600×19mm de gruix, dotat
de sistema desmuntable amb estructura d’acer galvanitzat vista amb perfils T de
15mm de base. A l’interior es disposarà una làmina d’aïllament de llana de roca de
40mm de gruix.

A la part superior dels sostres de vestuaris, ocult pel fals sostre, es disposarà un
aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, projectat.
Totes les plaques del cel ras suportades amb entramat d’estructura d’acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600mm i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 metres, pintats al plàstic llis amb una capa segelladora i dues
d’acabat.
Als punts indicats a la documentació gràfica s’hi col·locarà una trampella de registre
per a fals sostre model METAL BLANCO de ISOPRACTIC, amb marc i tapa batent de
600 mm de llargària i 600 mm d'amplària, fabricada amb xapa d'acer galvanitzat i
lacada de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques.

Els perfils metàl·lics a col·locar seran pintats amb dues capes d’imprimació prèvia
antioxidant i dues capes d’acabat.
Pel que fa a la part superior del porxo exterior de formigó
armat es revestirà amb una pintura al ciment formulada a
base de ciment blanc, per tal de crear una pel·lícula
tapaporus. Per la seva proximitat a la línia marítima, menor
de 5km, els laterals i la part inferior es pintaran amb un
revestiment anticarbonatació, amb tres capes de resines
acríliques en dispersió aquosa.
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2.9 PAVIMENTS
El paviment interior de la sala polivalent estarà format per una capa de morter autoanivellant i una acabat de linòleum en rotlle, de gruix 4mm, col·locat amb adhesiu
acrílic i soldat en calent. Tindrà una reacció al foc C-s2, d0.

Es disposarà d’un sòcol d’alumini de 7cm d’altura.
Als vestuaris i serveis es disposarà una capa de morter per a la formació de
pendents i un paviment de gres antilliscant classe 2. A les dutxes es disposarà d’una
capa de morter per a la formació de pendents i un paviment de gres antilliscant classe
3.
Els elements interiors de formigó vist se’ls farà una protecció de porus consistent
en pintura de ciment.
Els paviments exteriors estaran formats per peces de panot de color gris de
20×20×4cm, col·locat a l’estesa amb sorra-ciment de ciment pòrtland i beurada també
de ciment pòrtland. Es disposaran també peces especials per a la formació d’un
paviment tàctil direccional i peces especials per a la formació d’un paviment tàctil
indicador tipus botonera.

Les escales exteriors es refaran, i es col·locaran peces prefabricades de formigó,
antilliscants i amb un cantell viselat.
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Per a la separació de pati dur – pati tou, es disposarà una vorada de tipus jardinera
prefabricada de formigó, de 100×8×20cm, col·locada sobre base de formigó.

Els patis exteriors situats a oest i sud, accessibles només per al manteniment, es
disposarà un paviment de formigó de 15cm de gruix, amb acabat amb 3kg de pols de
quars, amb acabat remolinat mecànic.
Tots els paviment i escales exteriors es disposaran sobre una base de tot-u.
Als accessos a l’edifici es disposarà un pelfut format per perfils d’alumini
ensamblables amb acabat antillistant, referència AteneaPnegreo de la sèrie Barrera
antibrutícia de BASMAT, encastat en paviment i emmarcat per perfileria d’acer
galvanitzat fixada mecànicament.

A la cambra situada sota els forjats sanitaris es disposarà una solera de formigó.
Des del magatzem 1 es disposarà d’un bastiment i tapa d’accés al forjat sanitari del
cos principal. Serà una tapa de 620×620×50mm de fosa grisa col·locada amb morter.
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2.10 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Els vestidors disposaran de bancs anti-vandàlics d’estructura de 45 cm d’amplada i a
42 cm d’alçada, metàl·lica amb tractament antioxidant i amb acabat amb pintures epoxi
i seient de panell fenòlic compacte, amb cantells arrodonits, acabat de color a dues
cares color a escollir, amb sabater inferior inclòs.
Es disposarà també d’una balda amb perxa superior amb una amplada mínima de
30cm i a una alçada d’1,70m. L’acabat serà el mateix que el banc abans anomenat.

A la sala polivalent es disposaran de 4 espatlleres, de fusta de faig, fixades
mecànicament al parament, de 200 cm d’amplada i 290 cm d’alçada.
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2.11 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES BRUTES I PLUVIALS
Es disposarà d’un sistema separatiu per a les aigües pluvials i residuals. La xarxa
d’aigües brutes recollirà els sanitaris i buneres. La xarxa d’aigües pluvials recollirà
recolliran les aigües procedents de la pluja des dels baixants previstos a tal efecte.
Tots els conductes seran amb PVC rígid, amb unions encolades, i amb un pendent
mínim del 2%. La nova xarxa es connectarà a la xarxa preexistent que discorre pel
Torrent de Santa Anna. El detall i càlcul de la xarxa es troba especificat a l’annex
corresponent.
Als peus de baixant i a les interseccions es disposaran pericons de pas i tapa
registrable, fets amb paret de 13cm de gruix de maó calat de 290x140x100mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter, col·locada sobre solera de 10cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat.
Les dutxes dels vestidors disposaran de canals fabricats en acer inoxidable, model
Ducha CLASSIC de ACP o equivalent, sense ales, amb sortida vertical i sifó extraible.
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2.12 INSTAL·LACIÓ DE FUMISTERIA I VENTILACIÓ
La sala polivalent i escenari disposaran d’un sistema de renovació d’aire interior
de tipus mecànic, instal·lat a la coberta dels vestidors, i que incorpora un sistema de
recuperació de calor i filtratge d’aire, model BCR 45H de MUNDOCLIMA o equivalent.

Es disposaran de conductes de xapa aïllant exteriors, així com reixetes d’impulsió i
retorn.
Vestuaris i lavabo adaptat disposaran d’un ventilador heliocentrífug model TD350
de S&P o equivalent. Es disposarà d’un sistema de conductes circulars de xapa i
reixetes d’impulsió, passa-portes extracció segons documentació gràfica del projecte.

Els lavabos exteriors ventilaran naturalment mitjançant t reixetes de dimensions
grafiades a la documentació gràfica del projecte.
Per a la ventilació de la cambra situada sota els forjats sanitaris es disposaran
reixetes tipus SAS, fixades mecànicament, dotades d’una malla mosquitera a la seva
part interior.
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2.13 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA I APARELLS SANITARIS
Instal·lació aigua estarà formada per canonades de polietilè, seguint les pautes i
indicacions anomenades, tant en plànols com en memòria tècnica.
Es disposarà d’una nova escomesa per al nou edifici, i es preveurà un armari
estàndard de la companyia subministradora, de 60cm d’amplada. La separació entre
armaris es farà amb paret d’obra de fàbrica de 15cm de gruix.
La producció d’aigua calenta sanitària fins al 45º estarà formada per un sistema
d’aerotèrmia model ECO DAN SPLIT de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent,
formada per:

Hidrobox model EHSE-MEC. Sense resistència elèctrica
Unitat exterior ecodan model Split de MITSUBISHI ELECTRIC, de capacitat 8.0
KW y COP de 4.40, temperatura máx. de impulsió de 60º para calefacció Model
PUHZ-SW75VHA.
Ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´o equivalent
Termistor per saber temperatura dipòsit ACS -PAC-TH011TK-E

Des dels 45º als 60º l’aigua s’escalfarà amb una caldera de condensació a gas BAXI
BIOS PLUS 70F de 65kw nominals del la casa BAXI.
S'hi instal·larà 1 interacumulador d'aigua calenta sanitària de 800 litres, marca
GREENHEISS, model DPV/I/ES 800, vertical, de xapa d'acer vitrificat, amb aïllament
tèrmic de poliuretà expandit lliure de CFC i HCFC i coberta de material plàstic flexible i
un serpentí bescanviador interior
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Tots els serveis disposaran d’un mirall amb marc d’acer inoxidable AISI 304, amb
acabat brillant, de 800mm d’altura per 600mm d’amplada.
Els servei adaptat disposarà d’un mirall amb angle d’inclinació regulable amb marc
d’acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d’altura per 600mm
d’amplada, col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a paret.
Els lavabos seran de porcellana vitrificada, senzills, de color blanc, col·locats sobre
peu o encastats.
Els inodors, també de porcellana vitrificada, amb seient i tapa, cisterna Roca de tanc
baix, i mecanismes de descàrrega de dues descàrregues., de color blanc, col·locats
sobre el paviment i connectats a la xarxa d'evacuació.
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Les aixetes del serveis seran de tipus mescladora accionades per polsadors tipus
Presto o equivalent amb airejador incorporat. Totes les aixetes d’ús públic seran
temporitzades (lavabos, dutxes, fonts...)
Tots els serveis disposaran d’un eixugamans amb carcassa d’acer inoxidable AISI
304, amb un gruix de 1,5mm, de 280 x 280 x 203mm, de 2450w de potència i velocitat
de motor 5500 r.p.m. model WINDFLOW de NOFER o equivalent.

Disposaran també d’un dossificador de sabó d’acer inoxidable AISI 304, d’1mm de
gruix, d’accionament manual, per a muntatge superficial en paret, amb acabat brillant,
de 121 x 210 x 70mm, amb capacitat per a 1.200ml, model 03002.B de NOFER o
equivalent.
Disposaran també de porta-rotlles de paper d’acer inoxidable AISI 304, de 100 x
90mm, per a col·locar superficialment a la paret, amb tornilleria fixa oculta, model
16805 de NOFER o equivalent.
Els servei adaptat disposarà de dues barres per a persones amb mobilitat reduïda,
una de fixa i una batent amb porta-rotlles, ambdues de 600mm, d’acer inoxidable AISI
304, de Ø32mm i acabat brillant.
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Les dutxes dels vestuaris disposaran d’un seient abatible d’acer inoxidable, i
disposarà de les corresponents barres de subjecció fixes i mòbils.
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2.14 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I D’ENLLUMENAT
La instal·lació elèctrica de l’edifici es realitzarà conforme el vigent Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) de 2002, seguint les pautes i indicacions
anomenades, tant en plànols com en memòria tècnica.
Es disposarà d’una nova escomesa amb subministrament de tipus trifàsic per al
nou edifici. Els comptadors s’instal·laran en mòduls de doble aïllament, construïts amb
polièster i fibra de vidre, tapes de policarbonat i juntes de polipropilè.
La instal·lació disposarà d’un circuit de posta de terra formada per conductor de
coure nu de 1×35mm² des secció nominal, situat a una profunditat mínima de 80cm a
les rases de fonamentació, tot unint les armadures de les sabates i pilars, segons la
documentació gràfica del projecte.
El circuit de posta de terra disposarà també una arqueta de registre de la posta de
terra, situada propera a la centralització de comptadors.
No s’instal·laran conductors de presa de terra general de l'edifici nus dins d'un
radi de 15 metres d'una estació transformadora. Al trobar-se una part de l’edifici
(zona vestidors) dins de la franja d’aquests 15 m, el conductor de coure s’instal·larà
aïllat del terreny amb tubs de PVC corrugat de DN 50 en el fons de la rasa.
La totalitat de mecanismes d’accionament (endolls, interruptors, preses de
televisió...) seran del model CORAL de la casa BJC en acabat alumini/antracita o
equivalent.

Els mecanismes exteriors seran de la sèrie PLEXO 55 de LEGRAND o equivalent,
amb un grau de protecció IP-555.
Les lluminàries de banys, vestuaris i vestidors seran PHILIPS DN130B D217

1xLED20S/840

Les lluminàries de les dutxes seran PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840
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L’enllumenat d’emergència serà amb blocs autònoms i automàtics, tipus LEGRAND
– URA21LED o equivalent, el qual assenyalarà permanentment la situació dels passos
i sortides.

Es farà la instal·lació a l’edifici existent de l’escola d’un para-llamps, tot col·locant un
cap de captació model PDC6.4 de INGESCO, sobre un pal d’acer galvanitzat de 6
metres d’alçada. El cable conductor de baixada anirà soldat a la base de captació, i
serà de 50mm² de secció nominal que discorrerà per coberta i façana.

La instal·lació es certificarà per una Entitat d’Inspecció acreditat per l’ENAC.
El detall de la instal·lació d’electricitat, para-llamps i enllumenat es troba als annexes
corresponents.
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2.15 INSTAL·LACIÓ DE GAS
La instal·lació de gas es realitzarà seguint les pautes i indicacions anomenades, tant
en plànols com en memòria tècnica.
Es disposarà d’una nova escomesa per al nou edifici, per a la instal·lació d’un
comptador instal·lat encastat a la tanca de carrer. La separació entre armaris es farà
amb paret d’obra de fàbrica de 15cm de gruix.

La instal·lació s'iniciarà en el punt de connexió amb la xarxa de gas natural canalitzat
de la Companyia subministradora, en la vorera del carrer que llinda amb el recinte
segons plànols adjunts
Aquesta connexió s'efectuarà en un pericó tancat amb tapa, situada al sòl de la vorera
del carrer i contindrà els següents elements:
- Clau de pas homologada.
A partir d’aquí la canonada es preveu per la façana exterior del edifici, discorrent de
forma enterrada i encastada fins arribar a l’armari de comptadors de l’edifici encastats
a façana.
- En aquest punt hi haurà instal·lat:
- Comptador de gas de fins a 25 m3/h. de cabal nominal
- Clau de pas homologada gas PN 2
A partir d'aquí la canonada, va discorrent de forma vista per la sala de calderes com
s’indica a plànols.
En aquests punts hi haurà instal·lada la clau general de pas de cada local.
A la sala de calderes la instal·lació de gas canalitzat alimentarà a 1 caldera de
producció de calefacció i d’aigua calenta al primari del sistema de producció i
acumulació d’aigua calenta sanitària
Els receptors disposaran de clau de pas homologada gas i regulador-reductor de
pressió si ho precisen.
La pressió de distribució del gas de l'edifici serà en tot moment inferior a 1,70 kp/cm².
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2.16 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Segons allò prescrit al Document Bàsic (DB) de Seguretat en cas d’incendi (SI) del
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), l’edifici disposarà de 8 extintors portàtils d’eficàcia
21A-113B i extintor portàtil de CO2 de 5kg.
Aquests disposaran estaran senyalitzats mitjançant senyals definides a la norma UNE
23033-1. Aquests senyals hauran de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el
subministrament de l’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents les seves
característiques d’emissió lluminosa ha de complir amb allò establert a la norma UNE
23035-4:1999.

També es disposarà de la il·luminació d’emergència. Aquestes estaran formades per
dues llumeneres d’emergència i senyalització, amb làmpada de fluorescència de 175
fins a 300 lúmens y de dues hores d’autonomia, muntada superficialment a la paret.
Aquestes llumeneres es situaran, com a mínim, 2 metres per damunt del nivell del
terra.
De la mateixa manera els recorreguts d’evacuació estaran indicats amb senyalització
de proximitat sortida d’emergència amb mides mínimes 210*210 mm de tipus
fotoluminiscent segons une23-035 1.
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2.17 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
La sala i l’escenari seran calefactats mitjançant una Unitat de tractament d’aire amb
bateria de calor incorporada marca Mundoclima model BRC 45/H que s’instal·larà a
la coberta dels vestidors.

El sistema de tractament d’aire incorpora recuperació de calor, movent fins 4500m³/h
segons s’especifica a memòria de ventilació.

El sistema el completa els conductes aïllats per exterior tipus sandwich, conductes de
xapa pel retorn i les reixetes d’impulsió i retorn de mides i característiques indicada a
plànols.
La UTA i la bateria integrada formen una potència calorífica de 33kW per la Sala i
Escenari.
Els vestuaris es calefactaran a traves de radiadors de xapa d’acer, marca BAXI, model
PCCP, en muntatge bitubular, amb vàlvules manuals de regulació, purgador manual i
detector d’escaire en sales interiors, amb mides indicades a esquemes i plànols.
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2.18 INSTAL·LACIÓ DE VEU, DADES, RTV I RÀDIO
Es realitzarà la instal·lació de telecomunicació necessària per a dotar dels serveis de:

•
•
•
•

Telefonia bàsica (analògica o IP)
Dades (veu IP i Wi-Fi)
Megafonia
RTV

La instal·lació de veu, RTV i megafonia comportarà una ampliació, per a la sala
polivalent, de les xarxes d’aquests serveis preexistents a l’escola
La sala polivalent es dotarà de servei d’accés a Internet via Wi-Fi mitjançant la
instal·lació de Punts d’Accés.
Els serveis de veu i dades anteriors comportaran, eventualment, un redimensionament
dels dispositius actius i passius del rack de comunicacions de l’escola
Pel que fa a radiotelevisió, s’afegiran preses a la sala polivalent. Eventualment, caldrà
introduir dispositius repartidors a la capçalera de senyal per tal d’alimentar aquesta
nova estança.
Quant a la megafonia, s’ampliarà també la instal·lació existent per condicionar la sala.
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2.19 INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ
Tot el itinerari marcat a la documentació gràfica disposarà de senyalització mitjançant
símbol internacional d’accessibilitat (SIA) i fletxes direccionals.

Es disposaran de bandes de senyalització visuals i tàctils als itineraris accessibles
que comuniquin la via pública amb els punts d’atenció o “crida” accessibles, tal i com
es determina a la documentació gràfica del projecte.

Es disposaran també de rètols indicatius de les estances.
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2.20 ALTRES INSTAL·LACIONS.
L’actual edifici de l’escola disposa de sistema de seguretat. Amb l’ampliació aquest
sistema s’estendrà a les zones ampliades.
Es preveu la instal·lació de detectors volumètrics digitals de doble tecnologia
infrarojos / microones, amb una cobertura de 12 metres a les noves zones a protegir.
Es preveu instal·lar alhora un teclat d’accés al vestuari que estarà connectat a la
instal·lació de la resta de l’edifici preexistent, mitjançant un canal amb separadors i
tapa, discorrent pel porxo de connexió entre el nou edifici i l’edifici preexistent.
El detall de la instal·lació està a l’annex corresponent.
Premià de Dalt, a Setembre de 2017
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3. ANNEXES A LA MEMÒRIA
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
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3.1 Normativa general aplicable
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Normativa tècnica general d’Edificació

Gener 2017

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al∙lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN, UNE, CEI, CEN.
Paral∙lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar‐la i completar‐la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Oficina Consultora Tècnica

Gener 2017
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Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

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

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA‐9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE‐0 Limitació del consum energètic
HE‐1 Limitació de la demanda energètica
HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques
HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació
HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Instal∙lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 y aprobación de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Gener 2017

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

7/13

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

Instal∙lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal∙lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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

Instal∙lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas‐oil
Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal∙lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al
règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal∙lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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Instal∙lacions d’il∙luminació
CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal∙lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el
interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal∙lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal∙lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Gener 2017

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

11/13

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

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08.
RC‐92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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OFICINA CONSULTORA TÈCNICA
Setembre 2016

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.2 Compliment del Decret 89/2010 sobre el programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya i el Real Decret 105/2008 regulador de la producció i
gestió de residus de construcció i enderrocs: Fitxa de gestió de residus
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DECRET 89/2010

Obra nova

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció

tipus
quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

Construcció de Sala Polivalent a l'escola Santa Anna

Situació:

Torrent Santa Anna, nº 44

Municipi :

Premià de Mar

Comarca :

Maresme

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

Densitat real

Volum

Terres d'excavació

(tones/m3)

Volum aparent
3
m

(tones)

grava i sorra compacta

0,00

2,0

0

0

grava i sorra solta

138,68

1,7

236

166

argiles

0,00

2,1

0

0

terra vegetal

0,00

1,7

0

0

0,00

1,8

0

0

0,00

1,8

0

0

0,00

1,0

pedraplé

170503

terres contaminades
altres

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades
a abocador

0

0

3
139 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

3
166 m

235,756 t

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

altra obra

si

no

si

Residus de construcció totals
2

588,24 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució

0,086

50,521

0,090

52,689

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

21,550

0,041

23,944

formigó

170101

0,036

21,450

0,026

15,321

petris barrejats

170107

0,008

4,624

0,012

6,941

guixos

170802

0,004

2,310

0,010

5,718

0,001

0,588

0,001

0,765

0,004

2,510

0,029

16,781

altres

embalatges
fustes

170201

0,001

0,710

0,005

2,647

plàstics

170203

0,002

0,929

0,010

6,091

paper i cartró

170904

0,001

0,488

0,012

6,985

metalls

170407

0,001

0,382

0,002

0,090

53,03 t

0,118

Total residu edificació

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m 3
fonaments/estructura
tancaments
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

7,65

acabats
24,63
0,88
1,17
2,05
0,29
0,29

2,83
0,38
2,37
0,38
1,68

m3

1,058
3
69,47 m

29,33

m3

13,00
2,27
4,22
4,87
1,30
0,32
5,72
32,49
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
minimització
gestió dins obra

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)

Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplé

Per portar a l'abocador

Reutilizació
a la mateixa obra

a altra autoritzada

0

0,00

0,00

0,00

166,416

0,00

0,00

166,42

argiles

0

0,00

0,00

0,00

altres

0

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

0
0,00

0,00

166,42

Total

0,00

166,416

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats de ...

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

21,45

no

inert

tipus de residu
inert

Maons, teules i ceràmics

40

21,55

no

Metalls

2

0,38

no

no especial

Fusta

1

0,71

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

0,93

si

no especial

Paper i cartró

0,5

0,49

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Especials*

especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)
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MINIMITZACIÓ

no

no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
si
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

si
no

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poderne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

si

-

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu

tipus de residu

Runa

gestor

adreça

codi del gestor

UTE PEDRERA D'EN BUSQUE

CTRA. B-510, PK 1,900. 08319 DOSRIUS

E-939.06

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

4,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

1
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
166,42
0,00

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

m3 (+35%)
20,68
32,32
9,37

-

103,42
161,62
100

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

1,43
3,57
inapreciable
8,22
9,43
8,75

98,67
-

100
100
100
100
100

Perillosos Especials

inapreciable

RESIDU
Excavació

Classificació
3
12,00 €/m
4.598,18
-

Transport
3
5,00 €/m
832,08
-

Valoritzador / Abocador
3
3
5,00 €/m
70,00 €/m
1.499,24
0,00
runa neta
3
4,00 €/m
-

32,89
-

runa bruta

15,00 €/m3
310,26
484,86
140,56
21,43
53,60
0,00
200

4.696,85

1.097,12

1.532,13

1.210,71
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Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

3
208,15 m

El pes dels residus és de :

307,23 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

8.536,81 €

8.536,81 euros
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

1

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-
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Obra nova
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació
per a la seva acceptació a la Propietat.
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Obra nova
fiança

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi

Percentatge de
reducció per
minimització

Total excavació

235,76 tones

Total construcció

53,03 tones

Previsió final del Estudi

254,20 tones
0,00 %

53,03 tones

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les
noves dades es faran arribar a :
Premià de Mar

L'Ajuntament
d'/de
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *

254,20 tones

11 euros/ tona

2796,20 euros

Residus de construcció *

53,03 tones

11 euros/ tona

583,33 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança

307 tones
3.379,53 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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3.3 Pla de control de qualitat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar,
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i
manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
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B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislació aplicable.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els
controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els
articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres
assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la
comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de l’apuntalament
Control de col·locació de les biguetes i revoltons
Control de la col·locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques
no avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha
d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:
- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció
- Control de qualitat del muntatge
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II)
de las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs
previs i control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb
certificació d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
- Identificació del subministrament amb caràcter general:
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
- Identificació del subministra amb caràcter específic:
- Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
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-

-

-

-

-

c) Contingut d’humitat
Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant
condicions de recolzament
b) Dimensions nominals
Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de
registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament,
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions
complementàries.
Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment
plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepció en obra:
- Comprovacions amb caràcter general:
- Aspecte general del subministrament
- Identificació del producte
- Comprovacions amb caràcter específic:
- Fusta serrada
a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
- Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
- Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
- Criteri de no acceptació del producte
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució
dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts
singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso
de Incendio”.

Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull
en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i de resistència front al foc.

Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així
com la seva ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i
subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers:
característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Subministrament i recepció de productes:
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides pel CTE.
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haurà d’anar protegit.
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
12. SUBSISTEMA
CALEFACCIÓ

DE

CONTROL

AMBIENTAL.

INSTAL·LACIONS

TÈRMIQUES

DE

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepció de productes:
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
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-

Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicació de maquines.
- Replanteig i traçat de canonades i conductes.
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre
suports.
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
- Proves de pressió hidràulica.
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material
d’aïllament.
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
- Connexió a quadres elèctrics.
- Proves de funcionament (hidràulica i aire).
- Proves de funcionament elèctric.
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la
seva sortida i en les aixetes.
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-

Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines).
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
- Distribució interior canonada.
- Distribució exterior canonada.
- Vàlvules i característiques de muntatge.
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües
residuals.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
- Prova estanqueïtat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.
- Prova amb fum.
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
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Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
- Prova de mesura d’aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les
Instruccions Tècniques Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments,
terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

12 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS
SOLARS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS)
amb pannells solars.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar
Mínima de Agua Caliente Sanitaria”.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.4 Accessibilitat i barreres arquitectòniques: Fitxa d’aplicació del Decret 135/1995 i del
SUA-9 del DB SUA del CTE
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

ACCESSIBILITAT
VERTICAL
Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

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

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

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

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL
Mobilitat en una
mateixa planta

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

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

Referència de projecte
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- Amplada:  0,90 m

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació
✔

- No s’admeten graons

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

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

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

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

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

✔

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

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

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada:  0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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S’admet d 2% en rampes exteriors

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

0743-Escola_Sta_Anna

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
Elements
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

- transversal:

- Trams:

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

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

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

d 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

✔

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

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

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

0743-Escola_Sta_Anna

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- Portes

cabina

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

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

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

✔

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: t 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

- Graons:

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm

juliol de 2010
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- frontal 0,13  F  0,175m
- estesa, E t 0,28m

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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Usos de
l'edificació

Superfície o
capacitat

Itinerari

Element adaptat ,si n'hi ha.
Aparcament

Escales

Cambra
higiènica

Dormitoris

Vestidors

Mobiliari

A

A

A
A
A

A

A

A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

A
A
A

A
A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

A
A
A

A
A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Adaptat

2.2

practicable

2.3

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

Residencial
Hotels i apart-hotels De 25 a 50 places
més de 50 places
Residències d'estudiants, De 25 a 50 places

albergs de joventut i cases
de colònies més de 50 places

Càmpings Tots
Centres penitenciaris Tots

A

P
P

A

Comercial
Mercats municipals Tots
Establiments comercials Més de 500 m2
De 100 a 500 m2
Bars i restaurants Més de 50 places

A

P

A
A
A

A

Sanitari i Assistencial
Hospitals i clíniques Tots
Atenció Primària Tots
Centres de rehabilitació i dia Tots
Farmàcies,centres de serveis Tots
Centres residencials Més de 25 places
Menys de 25
places
Centres socio-sanitari de Tots

A
A
A
A

P
P

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Més de 200 m2
Més de 200 m2
Més de 200 m2
Més de 200 m2
Més de 100 m2
Més de 100 m2
Més de 100 m2

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

Centres de l'Administració Tots
Oficines de Companyies Tots
subministr. i de servei públics
Oficines obertes al públic Més de 500 m2

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A
A

A

A

llarga estada i assistits

Esbarjo
Discoteques i bars musicals Més de 50 places
Parcs d'atraccions i parcs Tots
temàtics

A

Esportiu
Centres esportius Tots

A

A

Cultural
Museus
Teatres i cinemes
Sales de congressos
Auditoris
Biblioteques
Centres cívics
Sales d'exposicions

A

A
A
A
A
A
A
A

Administratiu

Més de 200 m2

P
A

P

Docent
Centres docents Més de 500 m2
Més de 100 m2

A

P

Religiós
Centres religiosos Més de 500 m2
Més de 100 m2

A

P

Aparcament
Garatges i aparcaments De 10 a 70 places
Més de 70 places

A

P

A

A

Mitjans de transports
Estacions de mitjans de Totes
transports
Àrees de servei carreteres Totes
Betzineres Totes

A

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Els establiments d'ús públic no inclosos en aquest llistat d'usos públics i que formin part d'un edifici d'ús privat, han d'ajustar-se a les previsions establertes pels edificis
d'ús privat ( Art. 19.2.).
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1.

INTRODUCCIÓ.

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), RD 314/2006, és el marc normatiu pel qual es
regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis,
instal·lacions per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

2.

OBJECTE.

L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat en cas d'incendi" consisteix en reduir a límits
acceptables el risc que els usuaris d'un edifici pateixin danys derivats d'un incendi
d'origen accidental, com a conseqüència de les característiques del seu projecte,
construcció, ús i manteniment.
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i
utilitzaran de manera que, en cas d'incendi, es compleixin les exigències bàsiques
que s'estableixen en els apartats següents.
El Document Bàsic DB-SI especifica paràmetres objectius i
compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i
nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat
excepte en el cas dels edificis, establiments i zones d'ús industrial
d'aplicació el "Reglament de seguretat contra incendis en
industrials".

procediments el
la superació dels
en cas d'incendi,
als quals els sigui
els establiments

Aquest annex té per objecte justificar el compliment del Document Bàsic DB-SI.
Es considera l’establiment com a Ús Pública concurrencia i Ús Docent, als efectes
del DB-SI del CTE, ja que s’assimilen més les seves característiques constructives,
funcionals, ocupacionals i de risc associat, segons determina l’Apèndix SI-A
“Terminologia” en la seva definició d’usos.
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3.

PROPAGACIÓ INTERIOR (SI 1)

Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l'interior de l'edifici.
3.1

COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI.

L’edifici configura un únic sector d'incendi, taula 1.1., tant si es considera ús docent
(qualsevol superífice) o pública concurrencia (superficie inferior a 2.500m²).
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La sala polivalent no s’haurà de sectoritzar ja que presenta un aforament inferior a
500 persones.
3.2 LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL
Els magatzems, existents colindants a l’escenari no es poden considerar locals
de risc especial en tenir un volum interior inferior a 100m³.
Els vestuaris i vestidors, tenen consideració de locals de risc especial baix en
tenir una superficie útil major de 20m² i inferior a 100m². Les condicions dels
locals de risc especial baixa són les següents:

El quadre elèctric presentarà una potència inferior a 50 KW i per tant no caldrà
sectoritzar-lo.
3.3 ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D'ELEMENTS DE
COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS.
Els espais ocults formen part del mateix sector. Per als locals de risc especial baix
no es crearan obertures majors a 50cm².

3.4 REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE
MOBILIARI.
Els elements constructius compliran les condicions de reacció al foc següents:
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Els elements constructius de la sala polivalent tindran una reacció al foc de:
- Els revestiments de les parets seran taulers de fusta Dm: C-S2,d0
- El terra serà de Linòlium: EFL.
- El sostre i les plaques d’aïllament acústic: C-S2,d0
- El fals sostre de l’escenari: C-S2,d0
Els elements constructius de magatzems, aseos, distribuïdor i dutxes tindran una
reacció al foc de:
- Els revestiments de les parets: C-S2,d0
- El terra serà de Linòlium: EFL.
- El fals sostre : C-S2,d0
Els elements constructius en els vestuaris, considerats locals de rics especial baix
tindran una reacció al foc de :
- Els revestiments de parets: B-S1,d0
- El terra serà de Linòlium: BFL-S1
- El fals sostre: B-S1,d0
NOMENCLATURA DE LA REACCIÓ AL FOC:
Contribució a la propagació al foc:
A1: No combustible; sense contribuir al foc amb grau màxim.
A2: No combustible; sense contribuir al foc amb grau menor.
B: Combustible amb contribució al foc molt limitada.
C: Combustible amb contribució al foc limitada.
D: Combustible amb contribució al foc mitja.
E: Combustible amb contribució al foc alta.
F: Sense classificar.
Opacitat dels fums produïts:
s1: Opacitat baixa.
s2: Opacitat mitja.
S3: Opacitat alta.
Caiguda de gotes o partícules inflamades:
d0: No les produeix.
d1: Les produeix en grau mig.
d2: Les produeix en grau alt
Segons la seva aplicació:
Sense subíndex: Per materials de parets i sostres.
Amb subíndex FL: Per materials de terres.
Amb subíndex L: Per materials d’aïllamentde tuberíes i conduccions en general.
La sala polivalent disposarà d’un cel ras registrable de plaques d’escaiola, amb
acabat superficial perforat, de cantell rebaixat, de 600×600×19mm de gruix, dotat de
sistema desmuntable amb estructura d’acer galvanitzat vista amb perfils T de 15mm

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

de base. A l’interior es disposarà una làmina d’aïllament de llana de roca de 40mm
de gruix. . Tindrá una reacció al foc de C-s2,d0
4.

PROPAGACIÓ EXTERIOR (SI 2)

Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l'exterior, tant en l'edifici considerat
com a altres edificis.
4.1 MITGERES I FAÇANES
No hi ha parets mitgeres amb edificics colindants.
Els punts de la façana que no siguin com a mínim EI-60 en edificis diferents compleix
amb allò establert al punt 1.2 de mitgeres i façanes de l’apartat SI-2.
4.2 COBERTES
La coberta del cos principal de l’edifici estarà formada per una estructura de jàsseres
de cantell i una llossa massissa de formigó armat.
Els cossos annexes a l’anterior estarán formats per un forjat unidireccional de bigues
i un entrebigat de cassetons no recuperables ceràmics.
No hi ha edificis colindants ni sectors d’incendi diferents que obliguin a cap de
les premisses de l punt 1.3 cobertes de l’apartat SI-2.

5.

EVACUACIO D’OCUPANTS (SI 3)

L'edifici disposarà dels mitjans d'evacuació adequats perquè els ocupants puguin
abandonar-o arribar a un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat.
5.1 COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
Bo i asimilar la proposta als usos pública concurrencia i docent, no té aplicació
aquest concepte en tenir l’edifici proposat una superficie menor a 1.500m².
5.2 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ
L’ocupació de l’edifici es calcularà d’acord amb la taula 2.1 de la SI-3 del CTE. En el
cas de considerar l’ús principal docent, les ocupacións serán les següents:
Sala polivalent
Escenari

 202,50 m2 / 5 m2/pers =
2

41 persones

2

 31,51 m / 5 m /pers =
2

7 persones
2

Vestuaris,banys i distribuïdor  132,06 m / 2 m /pers =
Magatzems

2

2

 25,72 m / 10 m /pers =

67 persones
3 persones
118 persones
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En cas de considerar l’ús principal pública concurrència, l’ocupació de l’edifici
será la següent:
 202,50 m2 / 1 m2/pers =

Sala polivalent
Escenari

203 persones

 31,51 m2 / 2 m2/pers =

16 persones

Vestuaris,banys i distribuïdor  132,06 m2 / 2 m2/pers =
 25,72 m2 / 2 m2/pers =

Magatzems

67 persones
13 persones
299 persones

S’ha considerat l’ocupació més desfavorable, que és aquella en el que a la sala hi ha
espectadors de peu davant de l’escenari (un concert, per exemple).
Per tant, entenem que l’aforament màxim més desfavorable de l’edifici serà de 299
persones.

5.3
NOMBRE
D'EVACUACIÓ

DE

SORTIDES

I

LONGITUD

DELS

RECORREGUTS

La següent taula estableix les condicions que han de complir els establiments que
puguin disposar de més d'una sola sortida:

En el nostre cas, l’edifici projectat disposa de les següents sortides:


Sala polivalent:
- Doble porta batent de 2,00 m. d’amplada a la sala polivalent.(porxo 1).
- Doble porta batent de 2,00 m. d’amplada a la sala polivalent.(porxo 1).
- Doble porta batent de 2,00 m. d’amplada a la sala polivalent.(porxo 2).
- Doble porta batent de 2,00 m. d’amplada a la sala polivalent.(porxo 2).



Vestuari colindant escenari:
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-

- Porta batent de 1,00 m. d’amplada al vestuari.
Aseo homes:
- Porta batent de 1,00 m. d’amplada
Aseo dones:
Porta batent de 1,00 m. d’amplada

El recorregut màxim d'evacuació de la zona pública que és la sala polivalent és
inferior a 50 m. fins a alguna de les sortides.
5.4 DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
El dimensionat s'ha de fer d'acord amb el que s'indica en la següent taula:

En el nostre cas, disposant la sala d’usos múltiples de quatre sortides, entenem que
l'amplada útil mínima de les portes serà de 0.80 m.
La proposta no disposa de passadissos. L’amplada mínima del distribuidor és major
a 1,00 m.
L'accés i itinerari de la zona interior del local és practicable per a les persones de
mobilitat reduïda (D135/1995), i accesibles (CTE-DB-SUA). Es disposa d’espais de
gir d’1,50 m. de diàmetre a:
-

l’accés a la sala polivalent,
a l’interior de la cambra higiénica adaptada,
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-

a l’espai distribuidor d’accés a vestuaris i cambra higiénica adaptada,
a l’interior dels vestidors,
a l’interior de les dutxes dels vestidors.

5.6 PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D'EVACUACIÓ.
Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a
l'evacuació de més de 50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu
sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a
evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat
del qual provingui aquesta evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense haver
d'actuar sobre més d'un mecanisme.
Obrirà en el sentit de l'evacuació tota porta de sortida:
a) prevista per al pas de més de 200 persones en edificis d'ús residencial
habitatge o de 100 persones en els altres casos, o bé.
b) prevista per més de 50 ocupants del recinte o espai on estigui situada.
Les portes d'obertura automàtica disposaran d'un sistema tal que, en cas de fallada
del mecanisme d'obertura o del subministrament d'energia, obriu la porta i impedeixi
que aquesta es tanqui, o bé que, quan siguin abatibles, en permeti la obertura
manual. En absència d'aquest sistema, s'han de disposar portes abatibles d'obertura
manual que compleixin les condicions indicades en el paràgraf anterior.
En el cas que ens ocupa, les portes d’evacuació de la sala polivalnet obriran en
el mateix sentit de l’evacuació (aforament superior a 50 persones), i serán de dues
fulles batents, disposant d’un dispositiu anti-pànic de fàcil i ràpida obertura.
5.7 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ
S'utilitzaran els senyals de sortida, d'ús habitual o emergència, definides en la
norma UNE 23034:1988.
-

Les sortides de recinte, planta o edficii tindran una senyal amb el rètol
“SORTIDA”

-

La senyal amb el rètol “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” ha d’utilitzar-se en toa
sortida prevista per a ús exclusiu en cas d’emergència (no és el cas).

-

Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat que
condueixin (...) a una sortida de l’edifici accessible, es senyalitzaran
mitjançant les senyals anteriors acompanyades del SIA “Símbol
Internacional d’Accessibilitat” (...).

-

Les senyals seran visibles fins i tot en el cas de tall del subministrament
elèctric.

5.8 CONTROL DE FUM D’INCENDI
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No cal cap sistema de control de fum ja que l'ocupació no excedeix de 1.000
persones.

5.9 EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS D’INCENDI
No cal cap sistema de refugi ja que l’edifici no supera els 14 m d’alçada d’evacuació.
La planta de sortida de l’edifici disposa d’itineraris accesibles.
6.

DETECCIÓ. CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI (SI 4)

L'edifici disposarà dels equips i instal · lacions adequats per fer possible la detecció,
el control i l'extinció de l'incendi, així com la transmissió de l'alarma als ocupants.
6.1 DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
D'acord a la taula 1.1, aquest establiment disposarà de les següents instal·lacions de
protecció contra incendis:
Extintors portàtils:
1 per vesturari: 3 extintors d'eficàcia 21A-113B.
1 cada 15m lineals sala: 3 extintors d'eficàcia 21A-113B
L’edifici projectat, sense tenir en compte els porxos exteriors, té uns superfície total
construïda inferior a 500m², per la qual cosa no és necessària la instal·lació de
Boques d’Incendi Equipades (BIES).
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6.2 SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL · LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIS.
Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques
d'incendi, polsadors manuals d'alarma i dispositius de tret de sistemes d'extinció)
s'han de senyalitzar mitjançant senyals definides en la norma UNE 23033-1 una
mida:
a) 210x21 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10m;
b) 420x420mm quan la distància d'observació estigui entre 10 i 20m;
c) 594x594mm quan la distància d'observació estigui entre 20 i 30m.
Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a
l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques
d'emissió lluminosa ha de complir el que estableix la norma UNE 23035-4:1999.
7.

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS (SI 5)

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d'extinció d'incendis.
7.1 CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN
El vial on es troba l'establiment té unes dimensions superiors a les mínimes exigides
que són les següents:
a) amplada mínima lliure 3,5 m;
b) alçada mínima lliure o gàlib 4,5 m;
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El vial és preexistent, i entenem que la capacitat portant és igual o superior als
20kN/m².
7.2 ACCESIBILITAT PER FAÇANA.
La façana disposa de buits accessibles des de l’exterior, segons determina el punt 2
de l'SI-5 del CTE.
8.

RESISTENCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA (SI 6)

L'estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari
perquè puguin complir les anteriors exigències bàsiques.
La resistència al foc mínima de parets sostres i portes que delimiten sectors d'incendi
seran els que estableix la taula següent per a ús administratiu i docent:

L’alçada d’evacuació de l’edifici és inferior a 15 m.
L’estructura haurà de tenir una resistència de R-60 minuts si considerem ús docent, i
R-90 si considerem com a ús local de pública concurrència.
L’edifici en el cas que ens ocupa, té dos tipologies d’estructures:
El cos principal de l’edifici estrà format per una estructura de jàssera de cantell i
llossa massissa de formigó armat i recolzada per mitjà de pilars de formigó armat.
Els cossos annexes a l’anterior estarán formats per un forjat unidireccional de bigues
i entrebigats de cassetons no recuperables de cerámica, que descansaràn sobre
parets de càrrega perimetrals.
Les parets de càrrega serán d’obra de fàbrica cerámica de 14 cm de gruix.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

AMBIT

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.

Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari,
secundari, universitari o formació professional.
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos.

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
En escales protegides
Vestíbul d’independència

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

Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

h ≤ 28m

h > 28m

R-60

R-90

R-120

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

COBERT
ES

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
especial alt

 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:

Horitzontal (m)
Vertical (m)

DGPEIS/Servei de Prevenció

>2,5
0

2,00
1,00

1,75
1,50

1,50
2,00

1,25
2,50

1,00
3,00

0,75
3,50

0,50
4,00

0
5,00
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Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

• 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.
2
• Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m
• Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu i/o Comercial > 500 m²
o
Pública Concurrència i ocupació > 500 persones
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
• S ≤ 4000 m² (8000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
• Establiment ≤ 500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.
• Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim.

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)

Portes de pas entre sectors

Elements d’evacuació protegits

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.
Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

h ≤ 15m

Plantes sobre rasant
15 < h ≤ 28m

h > 28m

EI 60

EI 90

EI 120

no s’admet

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
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.
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 .


LOCALS DE RISC
ESPECIAL

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

RISC MIG

RISC ALT

R 90
EI 90
EI2 45-C5
B-s1,d0
BFL-s1

R 120
EI 120
SI
EI2 30-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1

R 180
EI 180
SI
EI2 45-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1

Elements estructurals
Parets i sostres
Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment 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

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

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

COMPONENTS ELÈCTRICS

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

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

OCUPACIÓ

Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

Zones d’ocupació nul·la











ESPAI EXTERIOR SEGUR



2

1 persona / 1,5 m en aules ( excepte escoles infantils).
2
1 persona / 2 m en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.
2
1 persona / 3 m en lavabos de planta
1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.)
1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici.
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 pugi afectar ambdós edificis.

PORTES
PASSOS

3.1. Elements d’evacuació
Dimensionat
Característiques

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 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 d’assegurar que en cas de fallada resten obertes.
Passadís protegit

Capacitat: A ≥ P / 200

P ≤ 3 S + 200 A

Amplada ≥ 1 m (0.80 m si P ≤ 10 persones 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en
habituals)
escoles infantils i centres de primària) (0.80
m si P ≤ 10 persones, 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

Especialment protegides

Per h ≤ 14 m

Per h ≤ 28 m

S’admet en tot cas

A ≥ P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent

Amplada mínima segons nº de persones:

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

DGPEIS/Servei de Prevenció

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
S’admet en tot cas
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A ≥ P / (160 – 10 h)

EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

E ≤ 3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència
Tramades
Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

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.
No es demana
No es demana
Espai lliure ≥ 0,5 m

Altura salvada ≤ 3.20 m (≤ 2,10 m en escoles infantils i centres de primària).

≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes.
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm
H ≥ 280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil,
primària i secundària)
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 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)

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.


1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta

2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur

Per altres, 4m fins sortida de planta i 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
(en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes)
- 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:
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m).
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses,
Més d’una sortida
cobertes...)< 75 m.
- En altres: < 50m (* 62,5m).
- 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)

DGPEIS/Servei de Prevenció
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Desembarcament d’escales a planta
baixa

EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

- 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

- 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 23-035-4:2003 1:2003, UNE
subministrament d’il·luminació
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

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

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

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>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

- Per Sc > 5000 m .
2
- Per Sc>2.000 m en locals de RISC ALT.

Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc > 1000 m .

4.2. Mitjans d’extinció
2

Hidrants exteriors

(4)

Capacitat
21A-113B

Extintors

2

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(5)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció
Control de fums d’incendi
Ascensor d’emergència

(6)

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

- Per Sc > 2000 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 centres de transformació de RISC ALT
En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones
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.
DGPEIS/Servei de Prevenció
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EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

(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.
(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)
RISC BAIX
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
3

RISC ALT
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.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

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

ÀMBIT

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.

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

 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.

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

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .

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
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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

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
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.

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)

Locals de risc especial
Desembarcament d’escales a planta
baixa

- 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
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE
subministrament d’il·luminació 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

Enllumenat d’emergència

- 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.
Capacitat
21A-113B

Extintors

- 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)

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)
RISC BAIX
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 MIG

------

RISC ALT
3

V>200 m

3

3

3

100<V ≤200 m
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.
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CTE

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SU per donar compliment
a les exigències de Seguretat d’Utilització

SU-8

Ref. del projecte 0743- SantaAnna

maig 2008

SÍ

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

NO

v.2

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne  Na

és necessària doncs:

Ne =0,005444 Na =0,001833
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

✔

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Municipi:

Ϫ

Ae : (m ) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat

Ϫ

C1 :

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts o

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ng impactes / any km

2

· Ne =

Ng u Ae u C1 u 10

Premià de Dalt
2

6

C2 :

:

C3 :

2.721,97 m2

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

C1 = 2,00

=

4,00

x 2.721,97 x

0,50

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

4,00

4,00

10-6

x

Ne = 0,005444

Estructura formigó
i coberta:

metàl·lica

C2 = 0,50

metàl·lica

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

fusta

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

✔

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei

C5 = 5,00

necessitats de continuïtat de
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus o

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

·Na =

✔

✔
✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

5,5
10  3 =
C2 u C 3 u C 4 u C5
1,00

u 1,00

5,5
u 3,00

u 1,00

10  3

✔

Na = 0,001833

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ AL
LLAMP

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E
· NIVELL DE PROTECCIÓ

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

segons el valor de la eficiència
mínima de la instal·lació, E

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

DE LA INSTAL·LACIÓ

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

L’edifici

No

E t1

Na
Ne

* Edificis amb altura > 43m

=1 

0,001833
0,005444

E t 0,663

✔  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

disposarà d’un sistema de protecció al llamp
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CTE

HS
P. BÀSIC
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abril 2008

Ref. del projecte: 0743 SANTA ANNA

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

t 10

✔

Alta

Taula 2

10-5<Ks<10-2

d 10

Mitja

Grau d’impermeabilitat

-5

Baixa

(3)

✔

1

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

> 10
Alta

Taula 2

✔

d 10

-5

Mitja

Baixa

IV

V

Grau d’impermeabilitat

✔

(4)

✔

(7)

2

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

Tot Catalunya és zona eòlica C

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

✔

(6)

Taula 6

d 15

✔

16-40

41-100

E0

E1

Grau d’impermeabilitat

3

✔

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

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

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

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal o

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

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

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2
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HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de
l’aire viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”
VENTILACIÓ
DELS RECINTES

Interior dels habitatges

Ventilació
general
(apartat 3.1.1)

Es garantiran els
cabals mínims de
ventilació
mitjançant la
implantació dels
sistemes de
ventilació adequats

Àmbit:

Conjunt de l’habitatge

Sistemes:

- Híbrid, o bé

Cabals
mínims:

Admissió d’aire - Dormitoris o 5 l/s persona
de l’espai
- Sala d’estar o 3 l/s persona
exterior (1)

- Mecànic

(taula 2.1)

menjador

Extracció de
l’aire viciat (2)

- Banys

o 15 l/s local

- Cuina

o 2 l/s m i
o 8 l/s local si hi ha

2

aparells de combustió

Ventilació
addicional
(apartat 3.1.1)

Àmbit:

Cuina

Cabal
mínim:

Extracció mecànica per a bafs
i contaminants de la cocció (2)

o 50 l/s

(taula 2.1)

Ventilació
complementària
(apartat 3.1.1)

Magatzem de residus en
(4)
edificis d’habitatges

Cabal mínim:

Àmbit:

Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables.

(apartat 4.4)

Superfície practicablet 1/20 Superfície útil del local

10 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.2)

(1)

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

Trasters en edificis
d’habitatges

Cabal mínim:

0,7 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.3)

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

Aparcaments

Cabal mínim:
(taula 2.1)

Locals d’altres tipus
EVACUACIÓ DELS De les instal·lacions
PRODUCTES DE
tèrmiques
LA COMBUSTIÓ
(1)

120 l/s plaça

Sistema de ventilació:
(apartat 3.1.4)

(1) (2)

- Natural, o bé
- Mecànic

- Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3.

(5)

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la
(6)
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques

✔
✔

Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D t H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D t 3 m.
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà:

(2)

(4)
(5)

(6)

A t 3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5 d F d 3 m.
A t F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m.

L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable.

(3)

a)
b)

Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt
on puguin haver persones de forma habitual.

Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el D. 259/2003
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta de l’edifici.
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.
Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997).
Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

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

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

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

S’establiran
discontinuïtats entre:

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

Buidat de la xarxa:

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

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

q  0,04l/s  urinaris amb cisterna
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg)

✔

✔

✔

Aigua Calenta (ACS)
q  0,03l/s  “pileta de rentamans
q  0,065l/s  rentamans, bidet
q  0,10l/s  dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
q  0,15l/s  banyera < 1,40m rentadora domèstica
q  0,20l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,40l/s  rentadora industrial (8kg)

Pressió:

 Pressió mínima: Aixetes, en general o P  100kPa
Escalfadors i fluxors o P  150kPa
 Pressió màxima: Qualsevol punt de consum o P  500kPa

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

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

Dimensions dels locals

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

Accessibilitat de la
instal·lació

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

Identificació

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

Comptatge

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

Xarxa de retorn d’ACS

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

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua

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

✔
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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.

✔
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Hs1 Salubridad. Protección frente a la humedad
Datos del proyecto

Datos del proyecto
Referencia interna:

Sala polivalent escola santa Anna

Proyecto:

Sala polivalent escola Santa Anna

Descripción:
Dirección:

Torrent Santa Anna 44

Población:

Premià de Dalt

Código postal:

08338

Provincia:

Barcelona

Agentes
Identificación fiscal

Nombre

Titulación

77612449F

Jordi Fernández Muñoz

Arquitecto

Factores climáticos
Cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por
encima del nivel freático.

Presencia de agua:

Baja

Ks (cm/s):

Ks ≥ 10

(Coeficiente de permeabilidad del terreno)

Tipo de terreno:

Tipo IV

Zona urbana, industrial o forestal.

Clase de entorno:

E1

Zona Eólica:

Zona C

V = 29 m/s

Zona Pluviométrica:

Zona III

500 < p ≤ 1000 mm

Altura del edificio (m):

A ≤ 15 m

-2

Exigencias
Grado de Impermeabilidad mínimo exigido a los muros:

1

Grado de Impermeabilidad mínimo exigido a los suelos:

2

Grado de exposición al viento:
Grado de Impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas:
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Hs1 Salubridad. Protección frente a la humedad
Lista de elementos constructivos
Proyecto: Sala polivalent escola Santa Anna

Muros en contacto con el terreno

Referencia: Sala polivalent escola sa
1

Grado de impermeabilidad mínimo exigido:

Elemento

Tipo

Condiciones

1: Muro en contacto con el terreno 1

Muro de gravedad Impermeabilización exterior

I2+I3+D1

Suelos en contacto con el terreno

Gi
1

2

Grado de impermeabilidad mínimo exigido:

Elemento

Tipo

Condiciones

1: Suelo en contacto con el terreno 1

Suelo elevado - Sin intervención Muro de gravedad

V1

Fachadas

Gi
2

Grado de impermeabilidad mínimo exigido:

Elemento

Tipo - solucion cec

Condiciones

1: Fachada Principal

Con revestimiento exterior

R1+B1+C1

3
Gi
3

Cubiertas
Elemento

Tipo

Protecciones

1: Cubierta inclinada

Cubierta inclinada

Teja curva

12

≥ 32

2: Cubierta Plana invertida

Cubierta plana - No
transitables

Grava

2

1-5
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Hs1 Salubridad. Protección frente a la humedad
Condiciones de los elementos constructivos
Sala polivalent escola Santa Anna

Proyecto:

Referencia: Sala polivalent escola
t A

Condiciones de los muros en contacto con el terreno
1: Muro en contacto con el terreno 1
Tipo de muro:
Tipo de impermeabilización:

Muro de gravedad
Impermeabilización exterior

Condiciones: I2+I3+D1
Gi = 1

≥

1

(Gi mínimo exigido)

Impermeabilización

I2

Impermeabilización con aplicación de pintura impermeable.

I3

Impermeabilización en muros de fábrica recubierta interiormente con mortero hidrófugo sin revestir.

Drenaje y evacuación

D1

Capa drenante constituida por lámina drenante. El remate superior estará protegido para impedir la
entrada de agua.

Condiciones de los suelos en contacto con el terreno
1: Suelo en contacto con el terreno 1
Tipo de suelo:
Tipo de intervención:
Tipo de muro:
Condiciones:
Gi =

2

≥

2

Suelo elevado
Sin intervención
Muro de gravedad

(Gi mínimo exigido)

Ventilación de cámara

V1

Ventilación de la cámara.
El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno está ventilado hacia el exterior mediante
aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al
tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas Ss en cm² y la superficie del suelo
elevado As en m² cumple la condición:
30

>

Ss

>

10

As
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no es mayor que 5 m.
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Hs1 Salubridad. Protección frente a la humedad
Condiciones de los elementos constructivos
Proyecto:

Sala polivalent escola Santa Anna

Referencia: Sala polivalent escola
t A

Condiciones de las fachadas
1: Fachada Principal
Con revestimiento exterior
Condiciones:
R1+B1+C1
Gi =

3

≥

3

(Gi mínimo exigido)

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior

R1

El revestimiento exterior tiene al menos una resistencia media a la filtración.
Revestimientos continuos de las siguientes características:
- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de
vapor entre él y la hoja principal;
- adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración;
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad
química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de
poliéster.

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua

B1

Dispone al menos una barrera de resistencia media a la filtración.
Cámara de aire sin ventilar.

Composición de la hoja principal

C1

Dispone al menos una hoja principal de espesor medio.
Una fábrica cogida con mortero de 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Condiciones de las cubiertas
1: Cubierta inclinada
Tipo de cubierta:

Cubierta inclinada

Pendiente hacia los elementos de evacuación de agua (%):

12

Protección

Pendiente

Teja curva + impermeabilizacion

>=32

2: Cubierta Plana invertida
Tipo de cubierta:

Cubierta plana - No transitables

Pendiente hacia los elementos de evacuación de agua (%):

Qsai-Hs1 V1.0.4
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Hs1 Salubridad. Protección frente a la humedad
Factores climáticos - Elementos constructivos - Condiciones
Proyecto: Sala polivalent escola Santa Anna

Referencia: Sala polivalent escola sa

Factores climáticos
Cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por
encima del nivel freático.

Presencia de agua:

Baja

Ks (cm/s):

Ks ≥ 10

(Coeficiente de permeabilidad del terreno)

Tipo de terreno:

Tipo IV

Zona urbana, industrial o forestal.

Clase de entorno:

E1

Zona Eólica:

Zona C

V = 29 m/s

Zona Pluviométrica:

Zona III

500 < p ≤ 1000 mm

Altura del edificio (m):

A ≤ 15 m

-2

Exigencias
Grado de Impermeabilidad mínimo exigido a los muros:

1

Grado de Impermeabilidad mínimo exigido a los suelos:

2
V3

Grado de exposición al viento:
Grado de Impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas:

Muros en contacto con el terreno

3
1

Grado de impermeabilidad mínimo exigido:

Elemento

Tipo

Condiciones

1: Muro en contacto con el terreno 1

Muro de gravedad Impermeabilización exterior

I2+I3+D1

Suelos en contacto con el terreno

Gi
1

2

Grado de impermeabilidad mínimo exigido:

Elemento

Tipo

Condiciones

1: Suelo en contacto con el terreno 1

Suelo elevado - Sin intervención Muro de gravedad

V1

Fachadas

Gi
2

Grado de impermeabilidad mínimo exigido:

Elemento

Tipo - solucion cec

Condiciones

1: Fachada Principal

Con revestimiento exterior

R1+B1+C1

3
Gi
3

Cubiertas
Elemento

Tipo

Protecciones

1: Cubierta inclinada

Cubierta inclinada

Teja curva

12

≥ 32

2: Cubierta Plana invertida

Cubierta plana - No
transitables

Grava

2

1-5
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Hs1 Salubridad. Protección frente a la humedad
Factores climáticos - Elementos constructivos - Condiciones
Proyecto: Sala polivalent escola Santa Anna

Referencia: Sala polivalent escola sa

Condiciones de los muros en contacto con el terreno
1: Muro en contacto con el terreno 1
Tipo de muro:
Muro de gravedad
Tipo de impermeabilización: Impermeabilización exterior
Condiciones: I2+I3+D1
Gi = 1

≥

1

(Gi mínimo exigido)

Impermeabilización

I2

Impermeabilización con aplicación de pintura impermeable.

I3

Impermeabilización en muros de fábrica recubierta interiormente con mortero hidrófugo sin
revestir.

Drenaje y evacuación

D1

Capa drenante constituida por lámina drenante. El remate superior estará protegido para impedir
la entrada de agua.

Condiciones de los suelos en contacto con el terreno
1: Suelo en contacto con el terreno 1
Tipo de suelo:
Tipo de intervención:
Tipo de muro:
Condiciones:
Gi =

2 ≥

2

Suelo elevado
Sin intervención
Muro de gravedad

(Gi mínimo exigido)

Ventilación de cámara

V1

Ventilación de la cámara.
El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno está ventilado hacia el exterior mediante
aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas
regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas Ss en cm² y la
superficie del suelo elevado As en m² cumple la condición:
30

>

Ss

>

10

As
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no es mayor que 5 m.
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Hs1 Salubridad. Protección frente a la humedad
Factores climáticos - Elementos constructivos - Condiciones
Proyecto: Sala polivalent escola Santa Anna

Referencia: Sala polivalent escola sa

Condiciones de las fachadas
1: Fachada Principal
Con revestimiento exterior
Condiciones:
R1+B1+C1
Gi = 3

3

≥

(Gi mínimo exigido)

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior

R1

El revestimiento exterior tiene al menos una resistencia media a la filtración.
Revestimientos continuos de las siguientes características:
- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
- adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración;
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad
química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio
o de poliéster.

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua

B1

Dispone al menos una barrera de resistencia media a la filtración.
Cámara de aire sin ventilar.

Composición de la hoja principal

C1

Dispone al menos una hoja principal de espesor medio.
Una fábrica cogida con mortero de 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra
natural.

Condiciones de las cubiertas
1: Cubierta inclinada
Tipo de cubierta:

Cubierta inclinada

Pendiente hacia los elementos de evacuación de agua (%):

12

Protección

Pendiente

Teja curva

>=32

2: Cubierta Plana invertida
Tipo de cubierta:

Cubierta plana - No transitables

Pendiente hacia los elementos de evacuación de agua (%):

2

Protección

Pendiente

Grava

1-5
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Página 3/3

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

PRESCRIPCIÓ FINESTRES i BALCONERES
INFORMACIÓ GENÈRICA DEL CÀLCUL EMPRAT

La velocitat del vent s'obté del mapa següent:

Ce s'extreu de la taula següent:

La altura del punt considerat és la mesura respecta a la rasant mitja de la façana d'on ve el vent
Per edificis d'altures majors a 30m i menors de 200m hi ha un procediment de càlcul específic.
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Cp s'extreu de la taula següent:

El seu valor depèn de la forma i oritentació de la superfície del tancament respecte el vent de cada façana i, en el cas dels elstudis d'elements d
tancament, de la superfície de l'element.
Per al cas d'edificis de pisos, amb forjats que connecten totes les façanes a intervals regulars, amb buits o finestres petits practicables o hermètics, i
compartimentats interiorment, per a l'anàlisi global de l'estructura serà suficient considerar coeficients eòlics globals a sobrevent i sotavent, aplicant
l'acció de vent a la superfície de projecció del volum edificat en un pla perpendicular a l'acció del vent.
En els cassos en que l'edifici no presenti les característiques anteriors, per exemple en edificis sense regularitat en la distribució de finestres o sense
forjats que connectin les façanes, es determinarà l'acció del vent en cada element de superfície exteriorsegons l'apartat 3.3.5 del DB SE AE

Igualant el valor caracterític de la presió del vent (qe) a la pressió de seguretat P3 de l'assaig de seguretat
que contempla la norma UNE EN 12211, s'assegura que la finestra, sotmesa a dit valor característic, es manté
tancada, bo i que pugui patir defectes degut a la flexió o a la torsió dels ferratges i degut a l'esquerdament o
ruptura dels elements del bastidor, sempre que cap part de la finestra es separi. (7)
La pressió de seguretat P3, deduïda de la classificació a la resistència al vent de la finestra segons la norma
UNE EN 12210, que garanteix que el fabricant de la finestra, mitjançant el marcatge CE de la mateixa i de les
garanties adicionals que pugui aportar, no serà mai inferior al varor caractetístic de la pressió del vent que
ha de suporta dita finestra d'acord amb el DB SE AE. (7)

Així mateix, si per un valor característic de la pressió del (qe) en en la façana lateral, s'adopta una finestra
classificada segons la norma UNE EN 12210 per a un valor de la pressió de seguretat P3, es pot garantir que
la finestra, amb els sistema d'obertura que es contemplen, soportarà la succió ‐P3 amb major seguretat que
la pressió P3, ja que queden exclosos els defectes deguts a la fleció o a la torsió de la ferramenta. (7)
(7) Font: Manual pràctic de prescripció i recepció de finestres en obra, ASAFAVE, març de 2.010
La talula amb la classificació de les finestres segons la pressió de seguretat P3 és la següent:
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PERMEABILIDAD AL AIRE UNE-EN 12207
Tiene por objetivo clasificar las ventanas en función de la cantidad de aire que atraviesa la ventana en
posición cerrada debido a un diferencial de presión (fuerza de viento).
Se clasifica la ventana según clase 0, 1, 2, 3 o 4 siendo la 4 la más estanca.
En la tabla siguiente se visualiza la relación entre las clases según la norma:
Clase

Permeabilidad al aire a Presión máxima de ensayo
100 Pa (46 km/h) (m3/h·m2) Pa (km/h)

0

Sin ensayar

Sin ensayar

1

≤ 50

150 (56 km/h)

2

≤ 27

300 (80 km/h)

3

≤9

600 (113 km/h)

4

≤3

600 (113 km/h)

Estos datos nos muestran la cantidad de aire que atraviesa una ventana por tiempo y superficie. A partir
de ellos, podríamos decir que una ventana clase 4 es el triple de estanca que una clase 3, que es a su
vez el triple de estanca que una clase 2 y ésta es aproximadamente el doble de estanca que una clase 1.

http://www.innaltech.com/normativas/ensayos/47-permeabilidad-al-aire.html

RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO UNE-EN 12210
Tiene por objetivo clasificar las ventanas en función de la resistencia a la acción del viento. La
clasificación se efectúa según dos parámetros, por un lado según la carga de viento y por el otro según la
flecha relativa frontal.
CLASE

1

2

3

4

5

E----

PRESIÓN

400 Pa

800 Pa

1200 Pa

1600 Pa

2000 Pa

>2000 Pa

VEL. VIENTO 92 Km/h 130 Km/h 159 Km/h 184 Km/h 206 Km/h >206 Km/h
FLECHA

A (<1/150)

B (<1/200)

C (<1/300)

Esta prueba nos indica la presión máxima a la que se puede someter la ventana, tras la cual la flecha
relativa frontal no supera el valor declarado y las propiedades de la ventana se mantienen. Podemos decir
que esta prueba nos da información sobre la rigidez de los perfiles (momento de inercia) y la resistencia a
la rotura de los herrajes.
Comparación de resultados.
Es imprescindible disponer del ensayo completo. Este ensayo depende mucho de las medidas
ensayadas, las prestaciones disminuyen de forma muy importante al aumentar la medida. Además, hay
que ver los perfiles utilizados (ventana, puerta, refuerzos...), los herrajes y el vidrio, que en el caso de la
flecha un vidrio laminado puede aguantar mucho la flexión de los perfiles y mejorar la clasificación.

http://www.innaltech.com/normativas/ensayos/49-resistencia-a-la-carda-de-viento.html
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ESTANQUIDAD AL AGUA UNE-EN 12208
Tiene por objetivo clasificar las ventanas en función del tiempo que se mantienen estancas al ir
aumentando la fuerza del viento mientras la ventana es rociada continuamente.
Existen dos métodos de ensayo:



Método A. Las boquillas de rociado actúan con un ángulo de 24º, para ventanas enrasadas a
fachada, sin ningún elemento que las proteja.
Método B. Las boquillas de rociado actúan con un ángulo de 84º, para ventanas parcialmente
protegidas.

El método utilizado en todos nuestros ensayos es el A, que es más desfavorable.
Tabla del ensayo de estanquidad al agua:
PRESIÓN DE
ENSAYO

CLASIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES

litros de
agua rociada

Pmax en Pa

Método
A

Método
B

-

0

0

Sin requisito

0

0

1A

1B

Rociado de agua durante 15
min

120

50 (33 km/h)

2A

2B

Como clase 1 + 5 min

160

100 (46km/h)

3A

3B

Como clase 2 + 5 min

200

150 (56km/h)

4A

4B

Como clase 3 + 5 min

240

200 (65km/h)

5A

5B

Como clase 4 + 5 min

280

250 (73km/h)

6A

6B

Como clase 5 + 5 min

320

300 (80km/h)

7A

7B

Como clase 6 + 5 min

360

450 (98km/h)

8A

-

Como clase 7 + 5 min

400

600 (113km/h)

9A

-

Como clase 8 + 5 min

440

-

Por encima de 600 Pa en
escalones de 150 Pa, la
duración
de cada escalón será 5 min

+40 litros cada 5
minutos

> 600

Exxx

La cantidad de agua rociada depende de las dimensiones de la ventana ensayada, en la tabla son los
litros que corresponderían a una ventana de 1400x1500.
Comparación de resultados.
Igualmente, habría que disponer del informe de ensayo completo. Hay que tener en cuenta las medidas,
que implican una mayor o menor cantidad de agua rociada, la cantidad de desagües, la cantidad y
distancia entre los puntos de cierre y es muy importante ver si se han usado perfiles de vierteaguas y las
gomas que se han utilizado.
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Expedient: 0743‐Aj.Premià‐escola Sta.Anna
Data: febrer.2017
Obertura(es): Balconera B1 ‐ planta baixa
HE‐ Transmitància màxima

3,10 .(1) U(W/[m∙k])

Permeabilitat a l' AIRE màx.

27 .(1) m³/h∙m²

CLASSE 2

UNE‐EN 12207

(*) Valors obtingut de la fitxa justificativa del HE1
Resistència a la CÀRREGA VENT

CLASSE

B1

UNE‐EN 12210

Pressió dinàmica del vent (qb)= 0,5 × d × Vb² =
525,625 Pa =
d = densitat de l'aire =
1,25 kg/m³ (2)
Vb = Velocitat vent =
29 m/s (3)
(2) Aquest valor es considera constant
(3) Extret del mapa de l'Annex D del DB SE AE, apartat D.1

0,526 kN/m²

Pressió de càlcul (qe) = qb × Ce × Cp =
478,32 Pa =
0,478 kN/m²
qb = pressió dinàmica =
525,625 Pa
(4) Valor simplificat vàlid per a qualsevol punt del territori nacional
Ce = Coef.d'exposició =
1,3 .(5)
(5) Valors de la taula 3.4 del DB SE AE
Cp = Coef.eòlic o de preesió =
0,7 .(6)
(6) Valors de la taula 3.5 del DB SE AE
Altura (H)de la obertura:

2.350 mm .(7)
(7) Considerant allò establert a la norma UNE EN 13116:2001 (Fachadas ligeras. Resistencia a la
carga de viento. Requisitos de prestaciones) el nivell de fletxa frontal haurà de ser inferior a 1/200 de
l'altura de la finestra amb un màxim de 15mm

ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (8)

CLASSE

4A

UNE‐EN 12208

(8) Bo i que el DB SH1 estableix les condicions d'estanqueïetat a l'aigua només per a tancaments
cegs, la ASAFAVE proposa un porcediment per definir les prestacions d'estanqueïtat a l'aigua de les
finestres en funció de la classificació de resitència al vent de la finestra.
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Expedient: 0743‐Aj.Premià‐escola Sta.Anna
Data: febrer.2017
Obertura(es): Balconera B2 ‐ planta baixa
HE‐ Transmitància màxima

3,10 .(1) U(W/[m∙k])

Permeabilitat a l' AIRE màx.

27 .(1) m³/h∙m²

CLASSE 2

UNE‐EN 12207

(*) Valors obtingut de la fitxa justificativa del HE1
Resistència a la CÀRREGA VENT

CLASSE

B1

UNE‐EN 12210

Pressió dinàmica del vent (qb)= 0,5 × d × Vb² =
525,625 Pa =
d = densitat de l'aire =
1,25 kg/m³ (2)
Vb = Velocitat vent =
29 m/s (3)
(2) Aquest valor es considera constant
(3) Extret del mapa de l'Annex D del DB SE AE, apartat D.1

0,526 kN/m²

Pressió de càlcul (qe) = qb × Ce × Cp =
478,32 Pa =
0,478 kN/m²
qb = pressió dinàmica =
525,625 Pa
(4) Valor simplificat vàlid per a qualsevol punt del territori nacional
Ce = Coef.d'exposició =
1,3 .(5)
(5) Valors de la taula 3.4 del DB SE AE
Cp = Coef.eòlic o de preesió =
0,7 .(6)
(6) Valors de la taula 3.5 del DB SE AE
Altura (H)de la obertura:

2.350 mm .(7)
(7) Considerant allò establert a la norma UNE EN 13116:2001 (Fachadas ligeras. Resistencia a la
carga de viento. Requisitos de prestaciones) el nivell de fletxa frontal haurà de ser inferior a 1/200 de
l'altura de la finestra amb un màxim de 15mm

ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (8)

CLASSE

4A

UNE‐EN 12208

(8) Bo i que el DB SH1 estableix les condicions d'estanqueïetat a l'aigua només per a tancaments
cegs, la ASAFAVE proposa un porcediment per definir les prestacions d'estanqueïtat a l'aigua de les
finestres en funció de la classificació de resitència al vent de la finestra.
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Expedient: 0743‐Aj.Premià‐escola Sta.Anna
Data: febrer.2017
Obertura(es): Finestra F1 ‐ planta baixa
HE‐ Transmitància màxima

3,10 .(1) U(W/[m∙k])

Permeabilitat a l' AIRE màx.

27 .(1) m³/h∙m²

CLASSE 2

UNE‐EN 12207

(*) Valors obtingut de la fitxa justificativa del HE1
Resistència a la CÀRREGA VENT

CLASSE

B1

UNE‐EN 12210

Pressió dinàmica del vent (qb)= 0,5 × d × Vb² =
525,625 Pa =
d = densitat de l'aire =
1,25 kg/m³ (2)
Vb = Velocitat vent =
29 m/s (3)
(2) Aquest valor es considera constant
(3) Extret del mapa de l'Annex D del DB SE AE, apartat D.1

0,526 kN/m²

Pressió de càlcul (qe) = qb × Ce × Cp =
478,32 Pa =
0,478 kN/m²
qb = pressió dinàmica =
525,625 Pa
(4) Valor simplificat vàlid per a qualsevol punt del territori nacional
Ce = Coef.d'exposició =
1,3 .(5)
(5) Valors de la taula 3.4 del DB SE AE
Cp = Coef.eòlic o de preesió =
0,7 .(6)
(6) Valors de la taula 3.5 del DB SE AE
Altura (H)de la obertura:

2.350 mm .(7)
(7) Considerant allò establert a la norma UNE EN 13116:2001 (Fachadas ligeras. Resistencia a la
carga de viento. Requisitos de prestaciones) el nivell de fletxa frontal haurà de ser inferior a 1/200 de
l'altura de la finestra amb un màxim de 15mm

ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (8)

CLASSE

4A

UNE‐EN 12208

(8) Bo i que el DB SH1 estableix les condicions d'estanqueïetat a l'aigua només per a tancaments
cegs, la ASAFAVE proposa un porcediment per definir les prestacions d'estanqueïtat a l'aigua de les
finestres en funció de la classificació de resitència al vent de la finestra.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Expedient: 0743‐Aj.Premià‐escola Sta.Anna
Data: febrer.2017
Obertura(es): Finestra F2 ‐ doble espai sala polivalent
HE‐ Transmitància màxima

3,10 .(1) U(W/[m∙k])

Permeabilitat a l' AIRE màx.

27 .(1) m³/h∙m²

CLASSE 2

UNE‐EN 12207

(*) Valors obtingut de la fitxa justificativa del HE1
Resistència a la CÀRREGA VENT

CLASSE

B1

UNE‐EN 12210

Pressió dinàmica del vent (qb)= 0,5 × d × Vb² =
525,625 Pa =
d = densitat de l'aire =
1,25 kg/m³ (2)
Vb = Velocitat vent =
29 m/s (3)
(2) Aquest valor es considera constant
(3) Extret del mapa de l'Annex D del DB SE AE, apartat D.1

0,526 kN/m²

Pressió de càlcul (qe) = qb × Ce × Cp =
515,11 Pa =
0,515 kN/m²
qb = pressió dinàmica =
525,625 Pa
(4) Valor simplificat vàlid per a qualsevol punt del territori nacional
Ce = Coef.d'exposició =
1,4 .(5)
(5) Valors de la taula 3.4 del DB SE AE
Cp = Coef.eòlic o de preesió =
0,7 .(6)
(6) Valors de la taula 3.5 del DB SE AE
Altura (H)de la obertura:

2.350 mm .(7)
(7) Considerant allò establert a la norma UNE EN 13116:2001 (Fachadas ligeras. Resistencia a la
carga de viento. Requisitos de prestaciones) el nivell de fletxa frontal haurà de ser inferior a 1/200 de
l'altura de la finestra amb un màxim de 15mm

ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (8)

CLASSE

4A

UNE‐EN 12208

(8) Bo i que el DB SH1 estableix les condicions d'estanqueïetat a l'aigua només per a tancaments
cegs, la ASAFAVE proposa un porcediment per definir les prestacions d'estanqueïtat a l'aigua de les
finestres en funció de la classificació de resitència al vent de la finestra.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001
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Expedient: 0743‐Aj.Premià‐escola Sta.Anna
Data: febrer.2017
Obertura(es): Finestra F3 ‐ doble espai sala polivalent
HE‐ Transmitància màxima

3,10 .(1) U(W/[m∙k])

Permeabilitat a l' AIRE màx.

27 .(1) m³/h∙m²

CLASSE 2

UNE‐EN 12207

(*) Valors obtingut de la fitxa justificativa del HE1
Resistència a la CÀRREGA VENT

CLASSE

B1

UNE‐EN 12210

Pressió dinàmica del vent (qb)= 0,5 × d × Vb² =
525,625 Pa =
d = densitat de l'aire =
1,25 kg/m³ (2)
Vb = Velocitat vent =
29 m/s (3)
(2) Aquest valor es considera constant
(3) Extret del mapa de l'Annex D del DB SE AE, apartat D.1

0,526 kN/m²

Pressió de càlcul (qe) = qb × Ce × Cp =
515,11 Pa =
0,515 kN/m²
qb = pressió dinàmica =
525,625 Pa
(4) Valor simplificat vàlid per a qualsevol punt del territori nacional
Ce = Coef.d'exposició =
1,4 .(5)
(5) Valors de la taula 3.4 del DB SE AE
Cp = Coef.eòlic o de preesió =
0,7 .(6)
(6) Valors de la taula 3.5 del DB SE AE
Altura (H)de la obertura:

2.350 mm .(7)
(7) Considerant allò establert a la norma UNE EN 13116:2001 (Fachadas ligeras. Resistencia a la
carga de viento. Requisitos de prestaciones) el nivell de fletxa frontal haurà de ser inferior a 1/200 de
l'altura de la finestra amb un màxim de 15mm

ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (8)

CLASSE

4A

UNE‐EN 12208

(8) Bo i que el DB SH1 estableix les condicions d'estanqueïetat a l'aigua només per a tancaments
cegs, la ASAFAVE proposa un porcediment per definir les prestacions d'estanqueïtat a l'aigua de les
finestres en funció de la classificació de resitència al vent de la finestra.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.8 Protecció enfront el soroll: DB HR
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Ref. del projecte: 0743 - Santa Anna

À MB IT D ’A P L IC A C I Ó
o b r a n o va

✔

r e h a b i l it a c i ó i nt e gr a l

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o rehabilitació integral en edificis catalogats
No els hi és d’aplicació el DB HR

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

residencial públic

a d m in is t rat i u

docent

sanitari
✔

a lt re s

U N I T A T S D ’Ú S
u na ún i ca u n it a t d ’ús

d i ve r se s un i t ats d ’ú s

✔

E X I G ÈN C IE S D ’A ÏL L A M EN T A C Ú ST IC
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS

a soroll aeri

Separacions en la mateixa unitat d’ús

envans

RA t 33dBA

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 t 50dBA

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA t 45dBA

El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

paret del recinte protegit

RA t 50dBA

porta o finestra del recinte protegit
paret del recinte habitable

RA t 30dBA
RA t 20dBA

(1)

Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit
d’instal·lacions o d’activitat
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable
Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

✔

RA t 50dBA

(1)

porta o finestra del recinte habitable

✔

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

DnTA t 55dBA
DnTA t 45dBA
RA t 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 l’Ld

FAÇANA A CARRER
Ús residencial/ hospitalari

Ld carrer
dBA
Ld d 60

✔

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

60 < Ld d 65

32

30

32

30

65 < Ld d 70

37

32

37

32

70 < Ld d 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA
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Ref. del projecte: 0743 - Santa Anna

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 Pati
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld d 60

Ld d 60

30

30

30

30

60 < Ld d 65

Ld d 60

30

30

30

30

Ld d 60

30

30

30

30

70 < Ld d 75

60 < Ld d 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld d 70

37

32

37

32

65 < Ld d 70

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA t 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr t 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

a soroll aeri

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

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w  65dB

DnTA t 50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA t 45dBA

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

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit

L’nT,w  60dB

DnTA t 55dBA

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

L’nT,w  60dB

DnTA t 45dBA

E X I G È N C I E S D E C O N T R O L D EL T EM P S D E R EV ER B ER A C IÓ
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum d 350m

Temps màxim de reverberació
3

0,7s

3

0,5s

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum d 350m
Restaurants i menjadors

Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

✔

0,9s
Àrea d’absorció acústica equivalent
2

A t 0,2m /m

3

✔

EXIGÈNC IES DE SOROLL I VIBRACION S D E LES IN STA L ·LAC ION S
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici.
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents
(1)

Només aplicable als usos residencial i sanitari
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L.1 Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento
acústico
Las tablas siguientes recogen las fichas justificaticas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento
acústico mediante la opción simplificada

Datos del proyecto
Referencia interna:

Sala polivalent escola santa Anna

Proyecto:

Sala polivalent escola Santa Anna

Descripción:
Direccion:

Torrent Santa Anna 44

Población:

Premià de Dalt

Código postal:

08338

Provincia:

Barcelona

Agentes
Identificación fiscal
77612449F

Nombre

Titulación

Jordi Fernández Muñoz

Arquitecto

Cuantificación de las exigencias
Índice de ruido de día Ld:
Uso del edifició:

60

Cultural, sanitario, docente y administrativo

Valores de aislamiento acústico a ruido aereo
Estancias

Aulas

30

30

Exposición de los cerramientos
X Entorno normal
Entorno exterior dominante aéreo
Entorno tranquilo
(cuando todas las fachadas del edificio no se encuentren expuestas directamente al ruido de automóviles,
aeronaves, actividades industriales, comerciales o deportivas)

Ld obtenido a partir de:
X

Administraciones competentes
Especificar administración: Docente
Mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido
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Tabiquería (apartado 3.1.2.3.3)
Características
de proyecto exigidas

Tipo
qsai_P101: RI 15 + LH 70 + RI 15

m (kg/m2)

97,00



70,00

Ra (dBA)

37



35

Fachadas (apartado 3.1.2.5)
(1)

Elementos
constructivos

Tipo

Área
(m2)

Parte ciega

Fachada-ceramica: LC 115 + RM 15+ AT 40 + LH 70 200.00

Huecos

qsai_V16-2: Ventana sencilla OSC/NP . Vidrio aislant

4,00

%
Huecos

1,96

Ra,tr (dBA)

47



45

Ra, tr (dBA)

30



25

Ra, tr (dBA)

Aireador
(1)

Características
de proyecto exigidas

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado

Cubiertas (apartado 3.1.2.5)
(1)

Elementos
constructivos
Parte ciega

Tipo

Área
(m2)

%
Huecos

Ra,tr (dBA)

Cubierta-inclinada: T+ I + TSM + C + AT 60+ SR-FU 299.11
0,00

Huecos

0,00

50



33

50



33

Ra, tr (dBA)
Ra, tr (dBA)

Aireador
Parte ciega

Cubierta-invertida: T+ I + TSM + C + AT 60+ SR-FU-

Ra,tr (dBA)

0.00
0,00

Huecos

0,00

Ra, tr (dBA)
Ra, tr (dBA)

Aireador
(1)

Características
de proyecto exigidas

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado

Qsai-HR V1.9.2 Pr. V3.0
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Descripción de cerramientos y particiones interiores
Proyecto: Sala polivalent escola Santa Anna

Referencia: Sala polivalent escola sa

Cerramientos
Fachadas
2: Fachada Principal
Parte ciega:

Huecos:

Fachada-ceramica: LC 115 + RM 15+ AT 40 + LH 70 + RI 15

e = 30,50 cm.

qsai_gen-RM

Revestimiento intermedio

qsai_gen-LC

Fábrica de ladrillo cerámico (macizo o perforado)

1,50

qsai_ais15

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]]

6,00

qsai_gen-LH

Fábrica de ladrillo cerámico hueco

7,00

qsai_gen-RI

Revestimiento interior

1,50

14,50

qsai_V16-2: Ventana sencilla OSC/NP . Vidrio aislante y laminar
6-(6..16)-6+6

Cubiertas
1: Cubierta inclinada
Parte ciega:

Cubierta-inclinada: T+ I + TSM + C + AT 60+ SR-FU-BH 300

e = 38,00 cm.

qsai_gen-T

Tejado (Teja, pizarra, perfiles metálicos)

5,00

qsai_gen-FP

Formación de pendientes

3,00

qsai_ais15

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]]

8,00

qsai_gen-I

capa de impermeabilización

1,00

qsai_gen-Cs

Capa separadora

1,00

qsai_lm01

Losa maciza de hormigón armado h=20 cm

20,00

2: Cubierta Plana invertida
Parte ciega:

Cubierta-invertida: T+ I + TSM + C + AT 60+ SR-FU-BH 300

e = 37,00 cm.

qsai_gen-PG

Capa de protección de grava

5,00

qsai_ais18

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

6,00

qsai_gen-I

capa de impermeabilización

1,00

qsai_gen-Cs

Capa separadora

1,00

qsai_gen-FP

Formación de pendientes

3,00

qsai_lm01

Losa maciza de hormigón armado h=20 cm

qsai_gen-I

capa de impermeabilización

Qsai-HR V1.9.2 Pr. V3.0
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Particiones interiores verticales
Tabiquería
1: Tabique 1
Elemento:

qsai_P101: RI 15 + LH 70 + RI 15

e = 10,00 cm.

qsai_gen-RI

Revestimiento interior

1,50

qsai_gen-LH

Fábrica de ladrillo cerámico hueco

7,00

qsai_gen-RI

Revestimiento interior

1,50
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K.3 Ficha justificativa del tiempo de reverberación y de la absorción
acústica
La tabla siguiente recoge las ficha justificativa del cumplimiento de los valores límite de tiempo de
reverberación y de absorción acústica mediante método de cálculo.
Proyecto: Sala polivalent escola Santa Anna

Referencia: Sala polivalent escola sa

Recinto 1: Tratamiento absorbente uniforme del techo 1
Tipo de recinto

Elemento

Zonas comunes en Uso residencial, docente y
hospitalario

Volumen, V (m³):

Įm

S
Área
(m²)

Acabado

Coeficiente de absorción
acústica medio
500

1000

2000

Įm

1.180,00

Absorción
acústica (m²)

Įm · S

Suelo

Linóleo

234,00

0,030

0,030

0,040

0,030

7,02

Techo

Hormigón visto

10,00

0,030

0,040

0,040

0,040

0,40

Paramento

Madera y paneles de madera

365,00

0,080

0,080

0,080

0,080

29,20

Techo

PA máximo

224,00

0,800

179,20

Paramento

Vidrio

16,00

0,040

0,64

Techo

YL +C, p=0

-

Tipo

N

Objetos

(1)

1

Absorción del aire

0,050
-

0,040

0,030

-

-

0,060

AO,m (m²)
Área de absorción acústica
equivalente media
500

1000

2000

AO,m

-

-

-

-

-

AO,m · N
-

Coeficiente de atenuación del aire

(2)

mm

-1

(m )

4 · mm · V

500

1000

2000

mm

0,003

0,005

0,010

0,006

A, (m²)

28,320

244,78

Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0,77

Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común
A, (m²) =
244,78
ш
Tiempo de reverberación resultante
T, (s) =
(1)
(2)

ч

Absorción acústica exigida
236,00
= 0,2 · V
Tiempo de reverberación exigido
-

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m³
Sólo para volúmenes mayores a 250 m³
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Soluciones constructivas utilizadas en el proyecto
Proyecto: Sala polivalent escola Santa Anna

Referencia: Sala polivalent escola sa

Soluciones y elementos contructivos
Código

Detalle

Fachada-ceramic LC 115 + RM 15+ AT 40 + LH 70 + RI 15
a
qsai_P101
RI 15 + LH 70 + RI 15
Cubierta-inclinad T+ I + TSM + C + AT 60+ SR-FU-BH 300
a
Cubierta-invertida T+ I + TSM + C + AT 60+ SR-FU-BH 300

Tipo

Referencia

RA

RA,tr

m

Fachada

F1.1

50

47

271,00

Partición
interior
vertical
Cubierta

P1.1

37

37

97,00

C11.3b

55

50

372,00

Cubierta

C11.3b

55

50

372,00

RA: índice global de reducción acústica, ponderado A (dBA)
m: masa por unidad de superficie (kg/m²)
RA,tr: índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves (dBA)

Ventanas
Código

Detalle

Tipo

Referencia

RA

RA,tr

qsai_V16-2

Ventana sencilla OSC/NP . Vidrio aislante y
laminar 6-(6..16)-6+6

Ventana

V.16b

30

33

¨ RA

¨ LW

RA: índice global de reducción acústica, ponderado A (dBA)
RA,tr: índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves (dBA)

Elementos Trasdosados, suelos flotantes, techos suspendidos
Código

Detalle

Tipo

Referencia

¨RA: mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A (dBA) ¨LW: reducción del nivel global de presión de ruido de impactos (dB)
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.9 Estalvi energètic: DB HE

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Nombre del edificio

280 - Dau

Dirección

Torrent de Santa Anna 44

Municipio

Premià de Dalt

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

Zona climática

C2

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

6746107DF4964N0001UJ

08338
Posterior a 2013

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Jordi Fernandez Muñoz

NIF/NIE

77612449F

Razón social

DAU SLP

NIF

B61714879

Domicilio

Carretera de Barcelona 34

Municipio

Mataró

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail:

jordi@dauonline.com

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

arquitecte

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

08302
93 798 99 50

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**
Ahorro alcanzado (%)

Ahorro mínimo (%)

25,16

25,00

52,50

68,94

2,10

4,53

53,97

72,11

Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable**
B

A
137,83
Ahorro mínimo

Sí cumple

273,59

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1
Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
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Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:
Fecha

04/10/2017

Firma del técnico verificador

Anexo I.

Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

450,96

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Superficie
(m²)

Tipo

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

C01_Coberta_plana_transitabl

Cubierta

148,78

0,40

Usuario

C02_Cubierta_inclinada_Llosa

Cubierta

302,35

0,29

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

84,61

0,55

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

21,55

0,55

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

89,13

0,55

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

132,90

0,55

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

111,06

0,55

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

14,72

2,36

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

5,98

2,36

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

19,01

2,36

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

22,53

2,36

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

21,50

2,36

Usuario

C08_Terreny_sota_forjat_sani

Suelo

450,96

4,80

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie Transmitancia Factor
(m²)
(W/m²K)
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

H01_Window

Hueco

9,40

1,86

0,54

Usuario

Usuario

H01_Window

Hueco

9,40

1,86

0,54

Usuario

Usuario

H02_Window

Hueco

12,41

2,30

0,44

Usuario

Usuario

H03_Window

Hueco

23,76

2,49

0,40

Usuario

Usuario

H04_Window

Hueco

2,35

1,96

0,52

Usuario

Usuario

H05_Window

Hueco

4,55

2,59

0,38

Usuario

Usuario

H05_Window

Hueco

0,91

2,59

0,38

Usuario

Usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre

Tipo

SIS1_EQ1_Equipo_ideal

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

-

76,00

Rendimiento Constante

Tipo de Energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsula Usuario
r

Generadores de refrigeración

Nombre

Tipo

SIS1_EQ1_Equipo_ideal

Potencia
Rendimiento
Nominal (kW) Estacional (%)

Rendimiento Constante

-

214,00

Tipo energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsula Usuario
r

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre

Tipo

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAgua_BD
C-ACS-Defecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua
Caldera eléctrica o de
combustible

SIS_EQ2_EQ_Caldera-Condens
acion-Defecto

Potencia
Rendimiento
Nominal (kW) Estacional (%)

Tipo energía

Modo de obtención

14,00

107,00

ElectricidadPeninsula Usuario
r

70,00

107,00

GasNatural

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P02_E01__Espai01

4,88

5,00

88,00

P02_E02_Acondi

0,99

5,00

30,00

P02_E03_Acondi3

5,15

5,00

30,00

P02_E04_Acondi2

4,89

5,00

30,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01__Espai01

450,96

P02_E01__Espai01

16,77

residencial-24h-baja

P02_E02_Acondi

303,17

noresidencial-8h-baja

P02_E03_Acondi3

102,54

noresidencial-8h-baja

P02_E04_Acondi2

28,48

noresidencial-8h-baja
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HE0

Limitació delconsum 



Projectebàsic




h ab it atg e i a l t re s u so s

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  0743-Santa
 Anna



DADES
Tipusd’intervenció:

✔

Obranova

Ampliaciód’edificiexistent

Habitatges

Sup.Útil=


Úsdel’edifici:
✔

 

m2 

A l t r e  ú s :  Sala polivalent escola primaria




Zonaclimàticahivern:



A

✔

B

C

D

E



EXIGÈNCIA
Edificisd’úshabitatge
Elconsumenergèticd’energiaprimàrianorenovabledel’edificiodelapartampliadanohadesuperarel
valorlímitCep,limenfunciódelazonaclimàtica

©  2 0 1 4   OficinaConsultoraTècnicaColͼlegid'ArquitectesdeCatalunyamaig2014




Clima



A

Cepч 40 

1000
S



kWͼh/m2ͼany





B

Cepч 45 

1000
S



kWͼh/m2ͼany





C

Cepч 50 

1500
S



kWͼh/m2ͼany





D

Cepч 60 

3000
S



kWͼh/m2ͼany





E

Cepч 70 

4000
S



kWͼh/m2ͼany





✔



C o n s u m  e n e r g è t i c  d ’ e n e r g i a  p r i m à r i a , Cep











Edificisd’úsdiferentald’habitatge
Laqualificacióenergèticaperal’indicador“consumenergèticd’energiaprimàrianorenovable”del’edificiola
partampliadahadeserd’unaeficiènciaigualosuperioralaclasseB,d’acordalprocedimentbàsicperala
certificaciód’eficiènciaenergèticadelsedificis.
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HE0

Limitació delconsum 

 ProjecteExecutiu




h ab it atg e ia l t re s u so s

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  0743-Santa
 Anna


DADES
Tipusd’intervenció:

✔

Obranova

Ampliaciód’edificiexistent

Habitatges

Sup.Útil(1)=


Úsdel’edifici:
 

m2 


A l t r e  ú s :  Sala polivalent escola primaria

✔


Zonaclimàticahivern:



A

B

✔

C

D

E



JUSTIFICACIÓDECOMPLIMENTDEL’EXIGÈNCIA



Edificisd’úshabitatge
Elconsumenergèticd’energiaprimàrianorenovabledel’edificiodelapartampliadanohadesuperarelseu
valorlímit.
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C o n s u m  e n e r g è t i c  d ’ e n e r g i a  p r i m à r i a  n o  r e n o v a b l e  (kWͼh/m2ͼany)
climahivern

valordecàlculCep



A

Cep=



B

Cep=



C

Cep=



D

Cep=



E

Cep=

ч
ч
ч
ч
ч

valorlímitCep,lim

1000
S
1000
45 
S
1500
50 
S
3000
60 
S
4000
70 
S
40 





















procedimentdecàlculdelconsumenergètic:

✔

Edificisd’úsdiferentald’habitatge
Laqualificacióenergèticaperal’indicador“consumenergèticd’energiaprimàrianorenovable”del’edificiolapart
ampliadahadeserd’unaeficiènciaigualosuperioralaclasseB,d’acordalprocedimentbàsicperalacertificació
d’eficiènciaenergèticadelsedificis.


Indicadordeconsumenergèticd’energiaprimàrianorenovable



Classe:

A

шClasseB





procedimentdecàlculdelaqualificacióenergètica: HULC

(1)Superfícieútildelsespaishabitablesdel’edifici
1/1
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 Obranovaiampliació
altresusosdiferentsd’habitatge


R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e : 0743-Santa Anna
DADES
✔

Tipusd’intervenció:

Obranova

Intervencióenedificisexistents:

Ampliació



Sala polivalent escola primaria

Úsedifici:




Càrregainterna:


baixa

Climahivern:

✔

mitja



alta

moltalta



A

B

✔

C

D

E



Climaestiu:

1




✔

2

3

4

EXIGÈNCIES
✔

Limitaciódelademandaenergètica
Elpercentatged’estalvidelademandaenergèticaconjuntadecalefaccióirefrigeració,enrelacióal’edificide
referènciaolapartampliada,sis’escau,hadeserigualosuperiora:


Càrregadelesfontsinternes
Climad’estiu
✔

✔

baixa

mitja

1
2
3

25%
25%
25%

25%
25%
20%

4

25%

20%

✔

alta

25%

moltalta


15%

10%
10%
0%

15%

0%



25%

Limitaciódecondensacions
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Enelcasenqueesprodueixincondensacionsintersticialsenl’envolventtèrmicadel’edifici,aquestesserantals
quenoprodueixinunareducciósignificativaenlessevesprestacionstèrmiquesosuposinunriscdedegradacióo
pèrduadelasevavidaútil.Amés,lamàximacondensacióacumuladaencadaperíodeanualnoseràsuperiorala
quantitatd’evaporaciópossibleenelmateixperíode.

(1)

Superfícieútildelsespaishabitablesdel’edifici
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 obranovaiampliació
altresusosdiferentsd’habitatge

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  0743-Santa Anna
DADES
Tipusd’intervenció:

✔

Obranova

Intervencióenedificisexistents:

Ampliació

Sala polivalent escola primaria

Úsedifici:
Càrregainterna:

baixa

Climahivern:

A

B

mitja
✔

C

D

✔

E

moltalta

alta

Climaestiu:

1

✔

2

4

3

JUSTIFICACIÓDELCOMPLIMENTDEL’EXIGÈNCIA
✔

Valorsdelademandaenergètica
Elpercentatged’estalvidelademandaenergèticaconjuntadecalefaccióirefrigeració(1),enrelacióal’edificidereferència(2)és:
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PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
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DECRET 21/2006

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS
ADOPTADES)

DADES DE L'EDIFICI:

Situació:
Torrent de Santa Anna, nº 44
Premià de Dalt
Comarca
Municipi:
Nova edificació
Reconversió d'antiga edificació
x

Maresme
Gran rehabilitació

USOS DE L'EDIFICI:

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,
secundària, universitària i professional)

Habitatge
Residencial col·lectiu ( hotels, pensions,
residències, albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,
bancs,oficines)

x

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)
Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT
AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

PROJECTE

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  12 l/min ; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

X
X
X

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

X

ENERGIA tots els usos
AILLAMENT TÈRMIC

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors , ponts tèrmics inclosos : Km 0,70 W/m 2K
(1) (2)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar : Km  3,30 W/m 2K (1)
(2)

PROTECCIÓ SOLAR

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior o
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR
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ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

USUARIS DE L'EDIFICI

demanda ACS a 60 0

X
X

l/dia

edificis amb demanda d’aigua calenta

zona climàtica
0
sanitària ≥ 50 l/dia a 60 han de disposar de
sistema de producció d’ACS amb energia solar contribució mínima d’energia solar en
tèrmica
producció d’ACS

%

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres
fonts d’energies renovables

PRODUCCIÓ NO
ELÈCTRICA:
no és d’aplicació quan :
cal justificar-ho adequadament a la memòria

X

l’edifici no compta amb suficient assolellament
en edificis de nova planta per limitacions de la
normativa urbanística que impossibilita la superfície
de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de
l’edifici o de la normativa urbanística
per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ
ELÈCTRICA per
efecte Joule:

RENTAVAIXELLES

X

per la producció d’ACS s’utilitzen resistències
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona contribució mínima d’energia solar en
climàtica:
producció d’ACS
70 %
la zona no té servei de gas canalitzat
no és d’aplicació quan :
l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables
si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una
d’aigua calenta

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUStots els usos

PRODUCTES

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) 150 dm 3 per separar les fraccions següents:
ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
separat dels diferents tipus de residu :

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació
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ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.
DECRET 21/2006

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS
ADOPTADES)

PROJECTE

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT
EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R
de 48 dBA
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUStots els usos
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives
següents:
0

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90 )

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

6

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de
0,70 W/m 2K ;
Km 0,63 W/m 2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de

5

6

0,70 W/m K ;

8

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

2

Km  0,49 W/m K

6

4

0,70 W/m 2K ;
Km  0,56 W/m 2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de
2

AILLAMENT ACÚSTIC

PUNTS

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87),
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament
tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA

4

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i
també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai
inferior sigui  74 dBA

5

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus
d’escumes, etc)

4

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

4

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

5

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

7

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al
sistema d’enllumenat

3

6

12
(1)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

(2)

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la U Mlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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ECOEFICIÈNCIA

DECRET 21/2006
DADES DE L'EDIFICI:

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Construcció Sala Polivalent a l'escola Santa Anna

Situació:
Torrent de Santa Anna, nº 44
Municipi:
Premià de Dalt
Comarca
Nova edificació
x
Reconversió d'antiga edificació

Maresme
Gran rehabilitació

USOS DE L'EDIFICI:

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,

Habitatge

x

secundària, universitària i professional)

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències,

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

bancs,oficines)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE (1)
M

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

AILLAMENT TÈRMIC

x
x
x

x
x
x

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

x

x

x

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 0,70 W/m2K
(2)(3)
Km  3,30 W/m2K

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior o
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%
demanda ACS a 600

USUARIS DE L'EDIFICI
edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
0

≥ 50 l/dia a 60 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

l/dia

zona climàtica
contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS

%

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres
fonts d’energies renovables

PRODUCCIÓ NO
ELÈCTRICA:
no és d’aplicació quan :
cal justificar-ho adequadament a la memòria

l’edifici no compta amb suficient assolellament
en edificis de nova planta per limitacions de la
normativa urbanística que impossibilita la superfície de
captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici
o de la normativa urbanística
per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ
ELÈCTRICA per
efecte Joule:

RENTAVAIXELLES

per la producció d’ACS s’utilitzen resistències
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS
climàtica:
70 %
la zona no té servei de gas canalitzat
no és d’aplicació quan :
l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables
si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una
d’aigua calenta

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

PRODUCTES

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) dm3 per separar les fraccions següents:
ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

A

x
x
x

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :

PROTECCIÓ SOLAR

P

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

ENERGIA tots els usos

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR
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ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

150

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
separat dels diferents tipus de residu :

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.
DECRET 21/2006

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE
M

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

P

A

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de
48 dBA
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions
constructives següents:

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

PUNTS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90 0)

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

6

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

5

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
Km 0,63 W/m 2K
un 10% de 0,70 W/m 2K ;

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 20% de 0,70 W/m 2K ;
Km  0,56 W/m 2K

6

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
Km  0,49 W/m 2K
un 30% de 0,70 W/m 2K ;

8

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de
bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA

4

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui  74 dBA

5

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

4

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

4

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

5

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

7

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

3

M

P

A

6

x

x

6

x

x

12
RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant
la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats
(1)

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

(2)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

(3)

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

PROJECTE

x

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.11 Compliment del R.D. 401/2003 per a la previsió d’espais de les instal·lacions de
telecomunicacions

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Previsió d’espais per a les infraestructures de telecomunicacions

ICT
P. BÀSIC

Ref del projecte:

DADES DE L’EDIFICI:
Situació: Torrent de Santa Anna, nº 44
Municipi : Premià de Dalt
Promotor: Ajuntament de Premià de Dalt
Tipus d’edifici (ús principal): Docent
Nombre d’oficines: 0

Nombre de locals: Sala Polivalent

DADES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ
El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació de les infrastructures de
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios par el acceso a los servicios
de telecomunicación” (BOE 28/02/1998).
Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i radiodifusió
sonora (RTV).
Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de permetre la distribució
dels senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la col·locació de les antenes parabòliques.
En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalització, fins als punts de
presa de l’usuari, que possibiliti en un moment donat la col·locació del cablejat necessari que serà a càrrec dels
operadors.
Per a fer les previsions d’espais es disposa del R.D. 401/2003 “Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a les servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones” (BOE 14/05/2003).
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✔

1. ARQUETA D’ENTRADA
Permet obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comú de
telecomunicacions de l’immoble
Ubicació
Construcció
Dimensions

Arqueta única a l’exterior de l’immoble.
A càrrec de la propietat de l’immoble
Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
Nombre de PAU
longitud x amplada x profunditat (mm)
✔
Fins a 20
400 x 400 x 600
de 21 a 100
600 x 600 x 800
més de 100
800 x 700 x 820
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Observacions En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme competent, s’habilitarà un PUNT GENERAL
D’ENTRADA:
- Registre d’accés de 400 x 600 x 300 mm, o
- Passamurs que admeti el pas de tota la canalització externa i que la part interna coincideixi amb el registre d’enllaç

✔

2. CANALITZACIÓ EXTERNA
Part de la instal·lació que va des de l’arqueta d’entrada fins al punt d’entrada general de l’immoble, a on pel costat interior s’ubica un registre
d’enllaç
Construcció
Dimensionat

A càrrec de la propietat de l’immoble
Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
núm. de PAU
✔
fins a 4
de 5 a 20
de 21 a 40
més de 40

núm. tubs i 
3  63mm
4  63mm
5  63mm
6  63mm

TB+RDSI
1
1
2
3

TLCA
1
1
1
1

Reserva
1
2
2
2

✔

3. PUNT D’ENTRADA GENERAL
Element passamurs que permet l’entrada a l’immoble de la canalització externa.
Per l’interior de l’immoble acabarà en un registre d’enllaç de les següents dimensions:
- armari
- arqueta

alçada x amplada x profunditat (mm)
450 x 450
x 120
400 x 400
x 400

✔

4. CANALITZACIÓ D’ENLLAÇ
ENTRADA INFERIOR: Des del punt d’entrada general fins al registre principal ubicat en el RITI
Característiques: Canalització amb tubs o canals encastats, superficials o soterrades
TUBS

Nombre de tubs: el mateix que els de la canalització externa
Dimensionat: Segons el nombre de parells telefònics (Veure Annex: Comentaris)
núm. parells
núm. tubs i 
✔ 3  40mm
fins a 250
entre 250 i 525
3  50mm (1)
entre 525 i 800
3  63mm (1)

CANALS

TB+RDSI
1
1
1

TLCA
1
1
1

Reserva
1
1
1

Registres d’enllaç: poden ser
- armaris 450 x 450 x 120 (alçada x amplada x profunditat, mm)
- arquetes 400 x 400 x 400
Col·locació: - cada 30 m en canalització encastada
- cada 50 m en canalització superficial o soterrada
- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats
- dins dels 60 cm abans de la intersecció, en un sol tram dels dos que es trobin. En aquest cas la corba tindrà un radi
t de 350 mm.
Observacions:
quan part de la canalització d’enllaç sigui soterrada, serà perllongació de la canalització externa, eliminant-se el registre d’enllaç associat
al punt d’entrada.
(1) Pels tubs destinats a TLCA el  pot ser 40mm
Disposició de 4 espais independents (en una o varies canals) repartits de la següent forma :
- 2 espais per a TB+RDSI
- 2 espais per a TLCA
Dimensions: La secció útil de cada espai es determinarà segons el nombre de parells, tipus de cable i la secció d’aquests.
Accessoris: En els punts de trobada en trams no alineats es col·locaran accessoris de canvi de direcció amb un radi t de 350 mm.
Observacions: Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions.
Es poden emprar safates o canals quan discorre pel sostre de planta soterrani.

ENTRADA SUPERIOR: Des dels sistemes de captació fins al RITS
Característiques: Canalització amb tubs o canals encastats o superficials
TUBS
4 tubs Ø 40mm
Registres d’enllaç
Dimensions t 360 x 360 x 120 (alçada x amplada x profunditat, mm)
Col·locació: - cada 30 m en canalització encastada
- cada 50 m en canalització superficial o soterrada
- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats
CANALS
Dimensions: secció de 6.000 mm2 amb 4 compartiments
Accessoris: En els punts de trobada en trams no alineats es col·locaran accessoris de canvi de direcció amb un radi t de 350 mm.
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5. RECINTES D’INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
RITI

Recinte inferior on s’instal·len els equips de TB +RDSI, TLCA i SAFI
Ubicació
Sobre la rasant.
En cas d’estar a nivell inferior, cal bonera amb desguàs.
Dimensionat (mm)
Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
nombre de PAU
✔
fins a 20
De 21 a 30
De 31 a 45
Més de 45

RITS

fondària
500
500
500
2000

Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
nombre de PAU
✔
fins a 20
De 21 a 30
De 31 a 45
Més de 45

maig 2008
v.2
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amplada
1000
1500
2000
2000

Recinte superior on s’instal·len els equips de RTV i SAFI
Preferentment en la coberta o terrat.
Ubicació
Mai per sota de l’última planta de l’immoble.
Dimensionat (mm)

RITU

alçada
2000
2000
2000
2300

alçada
2000
2000
2000
2300

amplada
1000
1500
2000
2000

fondària
500
500
500
2000

Recinte únic que acumula la funcionalitat del RITI i el RITS.
Per a:
- conjunts unifamiliars i
- edificis amb un màxim de 10 PAU i de fins a tres alçades i planta baixa.
Ubicació
Sobre la rasant.
En cas d’estar a nivell inferior, cal bonera amb desguàs
Dimensionat (mm)

✔

Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
alçada
amplada
fondària
2000
1000
500
2300
2000
2000

nombre de PAU
✔
fins a 10
Més de 10
RITM

Recinte modular no propagadors de la flama.
Per a edificis de menys de 45 PAU i conjunts unifamiliars de fins a 10 PAU, els RITI, RITS i RITU es podran realitzar per armaris de
tipus modular.

✔

CARACTERÍSTIQUES
- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient
- Separació t 2 m respecte de centre de transformació, maquinària d’ascensors i maquinària d’aire condicionat, o el recinte estarà dotat de
protecció contra camp electromagnètic.
- Ventilació natural o forçada que garanteixi 2 renovacions/hora del volum del local.
- Nivell d’enllumenat t 300 lux.
- Instal·lació elèctrica:
- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins a cada recinte de 2x6+T mm2.
- El quadre de protecció situat a cada recinte tindrà un interruptor magnetotèrmic general de 25 A.
- Previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors per a futurs operadors, en la centralització de comptadors elèctrics de l’edifici amb
col·locació de tubs per a portar alimentació elèctrica als recintes de comptadors.
- Posta a terra : anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible. Estarà connectat al sistema general de terra de
l’edifici que garantirà una resistència elèctrica no superior a 10 :

6. CANALITZACIÓ PRINCIPAL
Canalització que connecta el RITI i el RITS entre sí i aquests amb els registres secundaris.
Ubicació
Característiques

En edificis d’habitatge: Passarà pròxima al forat d’ascensor o escala.
En conjunts d’habitatges unifamiliars: Passarà sempre que sigui raonable, per zona comú, i en qualsevol cas, accessible
Pot estar formada per galeries, tubs o canals.
En edificis d’habitatge: Ha de ser rectilínia, fonamentalment vertical.
Cada vertical pot servir, com a màxim a 8 usuaris, PAU, per planta.
En conjunts d’habitatges unifamiliars: Ha de ser el més rectilínia possible.

- Canalització principal composta de vàries verticals:
parteixen totes elles des del registre principal únic.
- ICT comú a vàries escales:
la canalització principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el registre secundari de planta.
En funció del nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
Tubs:
núm. PAU núm. tubs i 
RTV
TB+RDSI
TLCA+SAFI
reserva
✔ Fins a 12
5 Ø 50 mm
1
1
2
1
de 13 a 20
6 Ø 50 mm
1
1
2
2
De 21 a 30
7 Ø 50 mm
1
1
3
2
Més de 30 10 Ø 50 mm
1
2
1c / 10 PAU, 1c / 15 PAU
mínim 4
mínim 3
Canals o Galeries Segons nombre de PAU, tipus i secció dels cables

Casos singulars

Dimensionat
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7. REGISTRES SECUNDARIS
Connecta la canalització principal amb la secundària
Ubicació
En zona comunitària i de fàcil accés. Es col·locaran en:
- Punts de trobada entre la canalització principal i una secundària
- Punts de segregació cap als habitatges unifamiliars
- Canvi de direcció o bifurcació de la canalització principal.
- Cada 30 m de canalització principal
- Canvis de tipus de conducció.
Dimensionat
Armaris
núm. PAU de
l’edifici
✔

fins a 20
de 21 a 30
més de 30

alçada x amplada x fondària
(mm)

núm. plantes
fins a 5
o més de 5
-

450 x 450 x 150
500 x 700 x 150
550 x 1000 x 150

Arquetes
Canalitzacions soterrades

400 x 400 x 400

El registre secundari de l’última planta de l’edifici es pot col·locar en l’espai del RITS quan aquest estigui situat en aquesta planta.

Observacions
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fins a 20

núm. PAU
per planta
fins a 3
✔
✔
fins a 4
o més de 3
-

✔

8. CANALITZACIONS SECUNDÀRIES
Connecta els registres secundaris amb els registres d’acabament de xarxa on s’allotgen els PAU (punt d’accés a l’usuari).
Ubicació
Pot estar formada per tubs o canals.
Dimensionat
Tubs

En funció del nombre de PAU per planta
Tram
Habitatges núm. tubs i 
/ planta
comunitari

d5

✔

>5
accés a cada habitatge
Canals o
galeries

Tram
comunitari

RTV

TB + TLCA + reserva
RDSI SAFI

3 Ø 25 mm
4 Ø 25, 32 o 40mm
(Ø segons nombre

1

1

1

-

1

1

1

1

3 Ø 25 mm

1

1

1

-

d’escomeses de cada servei)

Habitatges Espais / canals
/ planta
✔ 3 espais independents
d5
>5

4 espais independents

accés a cada habitatge
3 espais independents
Dimensions:
La secció útil de cada espai es determinarà segons el nombre de parells, tipus de cable i la secció d’aquests.

✔

9. REGISTRES DE PAS
Ubicació

Tipus de registres

- En zona comunitària.
- Derivació del tram comunitari al tram l’accés als habitatges
- Cada 15 m
- Canvis de direcció de radi inferior a 120 mm en habitatges o 250
Tipus A: trams comunitaris
Tipus B: tram d’accés a l’habitatge

mm en oficines.

Dimensionat
Tipus de
registres
A
Observacions

núm.
d’entrades
6

alçada x amplada
x fondària (mm)

Ø màxim
del tub
40

360 x 360 x 120

B
3
25
100 x 100 x 40
Màxim de dues corbes de 90º entre dos registres de pas.

✔

10. REGISTRES D’ACABAMENT DE XARXA
Ubicació

Tipus de registres
Dimensionat

Observacions

- En l’interior de l’habitatge, local u oficina.
En els registres s’hi allotgen els punts d’accés a l’usuari (PAU).
- Podran ser subministrats pels operadors dels serveis.
- Situats entre 200 i 2300 mm del terra.
Independent per a cada servei
Integrats per a 2 o 3 serveis.
alçada x amplada x fondària (mm)
Registres segons serveis
TB+RDSI
100 x 170 x 40
RTV
TLCA i SAFI

200
200

x
x

300
300

x
x

60
40

Integrat per a 2 serveis

300

x

400

x

60

Integrat per a 3 serveis
300 x 500 x 60
- Podran ser subministrats pels operadors dels serveis.
- Disposaran de presa de corrent
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11. CANALITZACIÓ INTERIOR D’USUARI
Connecta els registres de terminació de xarxa i els registres de presa
Característiques
Pot estar formada per tubs o canals
S’hi intercalen els registres de pas
Dimensionat
Tubs
3 tubs de Ø 20 mm.
Registres de pas: Tipus B per a canalitzacions de TB+RDSI
Tipus C: per a canalitzacions de TLCA i SAFI, i RTV
Tipus de registres
B

núm. d’entrades
3

C
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Canals
Observacions

3

alçada x amplada x fondària (mm)
100 x 100 x 40
100 x

160

x

40

3 espais independents, com a mínim
- Utilitzarà configuració en estrella.
- En altres estances, excepte banys i trasters, en les que no s’instal·lin serveis bàsics de telecomunicacions, es disposarà
d’una canalització adequada per a l’accés a la connexió d’almenys un dels esmentats serveis.

12. REGISTRES DE PRESA
Ubicació

Encastats a la paret.

Nombre de registres

- Habitatges:
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2 estances o fracció, exclosos banys i trasters,
amb un mínim de 2 per a cada servei.
- Locals comercials i Oficines en edificis d’habitatges
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada local o oficina, com a mínim.
- Edificis destinats principalment a Oficines
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada 100 m2 o fracció
64 x 64 x 42 (alçada x amplada x fondària, mm)
- Es deixarà un registre de presa, com a mínim en aquelles estances, exclosos banys i trasters, en les que no s’instal·lin preses.
- Hi haurà una presa de corrent a 500 mm com a màxim del registre de presa.
- Les preses de RTV, TLCA i SAFI de cada estança es posaran juntes

Dimensionat
Observacions

EQUIPS DE CAPTACIÓ, ADAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYAL DE RTV I RTVSAT
Ubicació

Equips de captació
i adaptació

POSTA A TERRA

A la part superior de l’immoble
Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, per a la instal·lació d’elements de
captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit.
- Elements necessaris per a la captació i adaptació de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenal
- Obligatori l’element que realitzi la mescla per permetre la incorporació a la xarxa de distribució primària de senyals de
RTVSAT
Pals d’antenes
- Materials resistents a la corrosió
- Distàncies de separació:
- a línies elèctriques t 1,5 longitud del pal
- a l’obstacle o pal més proper t 5m
- Alçada màxima d 6m
(per alçades superiors s’utilitzaran torretes)
- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçada d’ubicació del sistema respecte el terra:
- < 20m: 130 km/h
- > 20m: 150 km/h
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua o, com a mínim, garantiran la seva evacuació
Antena Terrestre
- El pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible
- Cable: secció t 25 mm2
Antena servei per satèl·lit
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui establir contacte
hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades.
- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció t 25 mm2 amb el sistema de protecció
general de l’edifici.
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Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions

ICT

ANNEX: COMENTARIS

ICT

Infrastructures comuns de Telecomunicacions

PAU

Punt d’accés a l’usuari (PAU = UP)

UP

Unitat Privativa

RITI

Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions inferior

RITS

Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions superior

RITU

Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions únic

RITM

Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions modular

(UP = PAU)

ICT, Infraestructures comuns de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 401/2004

Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

v.2

maig 2008

NOMENCLATURA

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
TB

Telefonia Bàsica (obligatori)

XDSI

Xarxa Digital de Serveis Integrats

RTV

Radio Televisió Terrenal (obligatori)

RTVSAT

Radio Televisió per Satèl·lit

TLCA

Telecomunicacions per Cable

SAFI

Servei d’Accés Fix Innal·làmbric Banda Ampla

LMDS

Serveis de Telecomunicacions

Banda Ampla (Internet, Televisió, Vídeo sota comanda, etc.)
Banda Ampla via Radio

PREVISIÓ DE DEMANDA DE PARELLS TELEFÒNICS (R.D. 401/2003 Annex II, punt 3)
El dimensionat de les xarxes està en funció del nombre màxim de parells i cables que es prevegin que es necessitaran
a llarg plaç.
El nombre total de parells serà el resultat d’incrementar 1,4 vegades la demanda prevista
Demanda prevista:
Habitatge:

2 línies per habitatge

Local comercial o oficines en edifici d’habitatges

- 1 línia / 5 llocs treball amb un mínim 3 línies, si es poden
estimar els llocs de treball.
2
- 1 línia / 33m amb un mínim 3 línies, si només es coneix la
superfície de l’oficina: útils
(a més cal preveure 1línia per cada despatx tancat, sala
reunions...)

Edificis destinats principalment a Locals
Comercials o Oficines

- 3 línies/100 m2 o fracció
(quan no estigui definida la distribució i l’ocupació )
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.12 Manual d’ús i manteniment
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Instruccions d’ús i manteniment

Detall
Projecte: Construcció d’una sala polivalent a l’entorn de l’equipament de l’Escola Santa Anna
Emplaçament
Adreça: Torrent de Santa Anna, nº 44
Codi Postal: 08338
Municipi: Premià de Dalt
Urbanització:
Parcel·la:
Promotor
Nom: Ajuntament Premià de Dalt
Adreça: Plaça de la Fàbrica, nº 1
Codi Postal: 08338
Municipi: Premià de Dalt

DNI/NIF: P0823000E
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Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que
els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que
s'especifiquen a continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:
•
•
•
•
•
•

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o
a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre
una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que
es destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés
edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor
als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per
a les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
Docent – Pública concurrència
Sala Polivalent annex a escola existent
Usos subsidiaris:
Zones annexes a la sala polivalent:
Vestuaris ,dutxes, serveis, magatzems i zones de pas

Situació:
Planta baixa (totalitat nou edifici)
Situació:
Planta baixa

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques
que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat,
habitabilitat i funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el
Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar
a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant
al Llibre de l’Edifici.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les
seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

Fonaments – Elements de contenció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o
dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicència municipal.
Incidències extraordinàries:
•

•

•

Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar
les condicions resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres)
poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de
terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu
directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici
perquè prenguin les mesures adients.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
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De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el
grau de impermeabilització exigit.

Estructura
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció
al foc per a les quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura
de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents
zones de l’edifici i no poden superar els valors següents:
Categoria d’ús

Subcategoria d’ús

A1

A

Zones residencials
A2

B

Zones administratives

C1

C2

C

Zones de reunió (llevat
les superfícies
corresponents als
usos A,B i D)

C3

C4

C5

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb seients fixes
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions
en museus, etc.
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura

Càrrega
uniforme
kN/m2–(Kg/m2)
2 – (200)

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)
2 – (200)

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)
–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)

2 – (200)

–

4 – (400)

–

–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–

–

–

1,6 - (160)

5– (500)

7– (700)

–

–

5– (500)

4 – (400)

–

–

1,6 - (160)

3 - (300)
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D1
Locals comercials
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)
E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
F Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
G1
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes accessibles
G2
Cobertes amb inclinació superior a 40º
G exclusives per
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
conservació
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?

D

Zones comercials

5– (500)
5– (700)
2 – (200)

4 – (400)
7 – (500)
20 – (2.000)

–
–
–

–

–

1,6 - (160)

1– (100)

2 – (200)

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

........

–

–

.........

–

SI

–

NO

Característiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan
contemplades en la memòria d’estructures del projecte.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent,
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals.
Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•
•

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura.
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en
les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures,
entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques de l’estructura.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).
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Cobertes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús :
Coberta inclinada al 12% acabat teula ceràmica
Coberta plana no transitable acabat graveta

Situació:
Sobre Sala polivalent
Sobre vestuaris

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament
tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació
de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin
representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per
sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar
l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes
químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que
la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més
a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al
seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar
desperfectes durant les operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents
característiques que no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en
bon estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llençar la neu de les cobertes al carrer.
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-

Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV,
tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta
(lluernes, claraboies, entre d'altres).

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la
impermeabilització.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades
amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges
d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies,
entre d'altres).

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest
efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront
les caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes
s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba
a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana
(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als
existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i
habitabilitat inicials.
Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció,
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s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En
qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

•

•

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions,
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill
imminent cal avisar al Servei de Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes,
tendals, persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades
amb fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ús comú
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens
que puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat
en cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes,
impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de
comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o
emmagatzemar-hi cap element aliè.
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones
comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin
les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de
netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de
seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat
siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions
donades pel seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir
la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures
genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla
d’emergència de l’edifici:
Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de
la propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que
ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si
són calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb
roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar
per la finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu
defecte, de la senyalització d’evacuació.
- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin
dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la
mateixa fins que surti de l’edifici.
- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

•
•

•

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.
Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidació.

Instal·lació d'aigua
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de subministrament:
Directe de xarxa municipal
Situació clau general de l’edifici:
Nucli maquinaria
Tipus comptadors:
Individual

Situació:
Tanca carrer – armari nous comptadors

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè
a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els
sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al
personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas
d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari
de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.
• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant,
si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals
en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes
dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües
del municipi així ho especifica).
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:
•

Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que
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•

•

l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl
poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge,
local o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar
que es glacin.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

•
•

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades
pel fabricant.
Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i
de l’aigua calenta sanitària.
Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres).

Instal·lació d'electricitat
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici:
Tanca carrer – armari nous comptadors
Tipus comptadors:
Individual

Situació:
Tanca carrer – armari nous comptadors

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la
potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma
simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu
del personal de la mateixa.
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El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :
• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.
• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent):
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.
• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les
sobrecàrregues.
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi.
La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius
respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin
les distàncies mínimes de seguretat.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del
circuit corresponent.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal
de que es facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o
un altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la
instal·lació.

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.
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Instal·lació de gas
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions
de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de gas:
Natural
Situació clau general de l’edifici:
Nucli instal·lacions
Tipus comptadors:
Individual

Tipus de subministrament:
Directe de xarxa

Situació:
Tanca carrer – armari nous comptadors

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el
manteniment.
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han
de dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió
estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per
exemple, la part posterior del forn.
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació.
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge,
local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en
funcionament.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva
execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Neteja:
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidències extraordinàries:
•

Si es detecta una fuita de gas caldrà:
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que
produeixen espurnes.
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona.
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat
o be amb un extintor.
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres.
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al
servei d'urgències de la companyia subministradora.
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•

Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o
ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador
autoritzat.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.

Instal·lació de desguàs
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses,
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis,
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs
de la xarxa de desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.
Neteja:
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i,
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua
pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del
subsòl.
Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es
revisaran els sifons i les vàlvules.
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•

Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Revisió de la instal·lació.
Neteja d’arquetes.
Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i
bombes d’elevació

Instal·lació de calefacció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a
les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de calefacció:
Per conductes en sala principal i escenari i per radiadors en vestuaris i aseo minusvàlid

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i
termòstats les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús
previst i de la seva freqüència.
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable
designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
Neteja:
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre
d’acord amb les instruccions del fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
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De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Revisió i neteja de les sales de màquines.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.

Instal·lació de climatització
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a
les quals s’han dissenyat les instal·lacions.
Tipus de climatització:
Per conductes en sala principal i escenari

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i
termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús
previst i de la seva freqüència.
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de
propietaris.
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos.
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es
fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació
comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
Incidències extraordinàries:
•

Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici
perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Revisió i neteja de les sales de màquines.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.
Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de
refrigeració, condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que
puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament.
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Instal·lació de telecomunicacions
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de
propietaris.
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a
la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa
que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un
instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta
d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de
l’operadora contractada.

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Tipus de recollida municipal:
Per contenidors a carrer

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o
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vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els
envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels
desguassos.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa
especialitzada.
Incidències extraordinàries:
•

Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.

II. Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les
instal·lacions.

Instal·lació de protecció contra incendis
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Sistema o aparells instal·lats:
Extintors

Situació:
Sala polivalent, vestuaris i escenari

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers –
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent
del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com
els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús
impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
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Incidències extraordinàries:
•

•

Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu
correcte estat.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir
la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures
genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.

Instal·lació de ventilació
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Sistema o aparells instal·lats:
Recuperadors d’aire

Situació:
Coberta vestuaris i aseos

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació
les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
Revisió sistemes de comandament i control.
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PLA DE MANTENIMENT
General

<1
any

cada
any

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

Fonaments

<1
any

cada
any

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

Murs de contenció parcialment estancs

Comprovació del correcte funcionament dels canals i baixants d'evacuació
Comprovació de l'estat de les obertures de ventilació de la cambra

Murs estancs

Comprovació de l'estat de la impermeabilització interior

C (1)

.- HS 1 Cap 6.1

C

.- HS 1 Cap 6.1

C
<1
any

Estructura

cada
any

.- HS 1 Cap 6.1
cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

Inspecció general de l'estructura
Revisió general dels elements que protegeixen l'estructura

cada
10 a.
TC

cada 12 a.

C

Reposició pintura de protecció sobre formigó estructural vist

C

Reposició pintura de protecció sobre acer estructural vist

C

Fàbrica

Revisió dels tractaments de protecció de la fàbrica armada

C

(SE-F, 9.7)

Fusta

Reposició protecció elements de fusta segons fabricant

.- SE-M, 3.2.2
<1
any

Contacte amb el terreny
Solers o sostres sanitaris comprovació absència de filtracions per fissures o esquerdes.

<1
any

Cobertes
Neteja desguassos (canals, buneres, sobreeixidors) i comprovació del seu correcte funcionament

cada
any
C (2)
cada
any
C (1)

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

.- HS 1 Cap 6.1

.- HS 1 Cap 6.1

Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada

C

.- HS 1 Cap 6.1

Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars (4)

C

.- HS 1 Cap 6.1

Coberta transitable

Neteja buneres

6m

Coberta no transitable

C

Coberta plana no transitable: recol·locació de la grava

Façanes

.- HS 5, 7.3
C

<1
any

cada
any

.- HS 1 Cap 6.1
cada
2 a.

cada
3 a.

Fulla principal: comprovació absència de fissures, esquerdes, plomades i altres deformacions.
Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: absència de fissures, despreniments, humitats i taques.

C

Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars (5)

C

Façanes ventilades: comprovació de les juntureso de les obertures de ventilació de la cambra

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

cada
4 a.

cada
5 a.
C

cada
10 a.

cada 12 a.
(HS 1 Cap 6.1)
(HS 1 Cap 6.1)
(HS 1 Cap 6.1)

C

(HS 1 Cap 6.1)

<1
any

Zones d'ús comú
Neteja buneres locals humits (terrasses cobertes, vestuaris, aseos, dutxes banys, aseos, cuines, etc.)

6m

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

C
<1
any

Instal·lació d'aigua

cada
any

.- HS 5, 7.3 Posar-ho
a sanejament
cada
any

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

LEGIONEL·LOSIS R.D.. 865/2003
Neteja buneres de cambra de comptadors
Neteja buneres de cambra de grups de pressió
Neteja buneres de cambra de tractament d'aigües.

Aigua calenta sanitària. Instal·lacions amb potència
Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant

tèrmica < 70 kW

Aigua calenta sanitària (3) i (7). Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW

Amidaments indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.)
Amidaments indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8)
Revisions comprovacions i neteges dels components de la instal·lació.
Revisió i neteja de filtres d'aire.
Revisió bombes i ventiladors.
Comprovació del tarat dels elements de seguretat.
Comprovació de l'estanquitat del tancament entre el cremador i la caldera.
Revisió sistemes d'acumulació ACS

Instal·lació de calefacció

6m
6m
6m

C
C
C

.- HS 5, 7.3
.- HS 5, 7.3
.- HS 5, 7.3
.- HS 2, ITE 08.1.3
.- HS 2, ITE 08.1.3

1m
15 d
6m
1m
1m
1m
1m
6m

(7) i (9)

C/E
C/E
E
E
E
E
E
E
<1
any

.- HS 2, ITE 08.1.3
.- HS 2, ITE 08.1.3
.- HS 2, ITE 08.1.3
.- HS 2, ITE 08.1.3

.- HS 2, ITE 08.1.3
cada
any

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

Instal·lacions amb potència tèrmica < 70 kW

Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant

Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW

.- HE 2, ITE 08.1.3

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.)

1m

C/E

.- HE 2, ITE 08.1.3

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8)

15 d

C/E

.- HE 2, ITE 08.1.3

Revisions comprovacions i neteges dels components de la instal·lació.
Revisió i neteja de filtres d'aire.

6m
1m

E
E

.- HE 2, ITE 08.1.3
.- HE 2, ITE 08.1.3

Revisió bombes i ventiladors.

1m

E

.- HE 2, ITE 08.1.3

Comprovació del tarat dels elements de seguretat.

1m

E

.- HE 2, ITE 08.1.3

Comprovació de l'estanquitat del tancament entre el cremador i la caldera.

1m

E

.- HE 2, ITE 08.1.3

Instal·lació de climatització

<1
any

(7) i (9)

Instal·lacions amb potència tèrmica < 70 kW

Revisió instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant

Instal·lacions amb potència tèrmica > 70 kW

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.)

cada
any

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

.- HE 2, ITE 08.1.3
.- HE 2, ITE 08.1.3
1m
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C/E

.- HE 2, ITE 08.1.3

Medicions indicadors (consums, temperatures, pressions, etc.). (8)
Revisions comprovacions i neteges dels components de la instal·lació.
Revisió i neteja de filtres d'aire.
Revisió bombes i ventiladors.
Comprovació del tarat dels elements de seguretat.
Comprovació de l'estanquitat del tancament entre el cremador i la caldera.
Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu.

15 d
6m
1m
1m
1m
1m
1m

Instal·lació de ventilació

C/E
E
E
E
E
E
E
<1
any

Ventilació interior

Conductes: neteja

.- HE 2, ITE 08.1.3
.- HE 2, ITE 08.1.3
.- HE 2, ITE 08.1.3

.- HE 2, ITE 08.1.3
cada
any

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada 12 a.

.-HS 3 Cap 7.1
C

Obertures: neteja

C

Aspiradors híbrids, mecànics i extractors: neteja

C

.-HS 3 Cap 7.1
.-HS 3 Cap 7.1
.-HS 3 Cap 7.1

Aspiradors híbrids, mecànics i extractors: revisió estat de funcionament

C

Filtres: Neteja o substitució

.-HS 3 Cap 7.1

C
6m

.-HS 3 Cap 7.1

C

.-HS 3 Cap 7.1

Sistemes de control: Revisió

C

<1
any

Xarxa de desguàs
Comprovació periòdica de l'estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fuites, l'existència d'olors i el
manteniment de la resta d'elements.
Sifons
Neteja pots sifònics
Xarxa de col·lectors penjats
Revisió
Elements de connexió, arquetes
Neteja arquetes bunera
Neteja arquetes de peu de baixant (6)
Neteja arquetes de pas (6)
Neteja arquetes sifòniques (6)
Elements especials de connexió, separadors de greix
Neteja separadors de greix
Elements especials de connexió, separadors de fangs
Neteja separadors de fangs
Elements especials, Sistema de bombeig i elevació
Neteja pous i bombes d'elevació
Elements especials, Vàlvules antiretorn
Neteja vàlvules antiretorn
Xarxa drenatge

cada
10 a.

C

Conductes: comprovació de l'estanquitat aparent

Filtres: Revisió de l'estat

cada
5 a.

6m

cada
any
C

cada
2 a.

.-HS 3 Cap 7.1

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.
.- HS 1 Cap 6.1

C

.- HS 5, 7.3
C

.- HS 5, 7.4

C
C
C
C

.- HS 5, 7.4
.- HS 5, 7.5
.- HS 5, 7.5
.- HS 5, 7.5

6m

C

.- HS 5, 7.6

6m

C

.- HS 5, 7.6

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

C

.- HS 5, 7.4

C

.- HS 5, 7.4

Comprovació de l'estat de neteja

C(2)

.- HS 1 Cap 6.1 Es
podria col·locar a
contacte terreny

Neteja d'arquetes
Comprovació de les bombes de buidat

C(2)
C(2)

.- HS 1 Cap 6.1
.- HS 1 Cap 6.1

Instal·lació de protecció contra incendis

<1
any

cada
any

C

E

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

cada
10 a.

cada 12 a.

Extintors
Comprovació estat
Retimbratge
verificació pressió
Boques d'incendis

3

Comprovació estat
Prova de pressió
Enllumenat d'emergència

3

EIC
E
C

Revisió
Instal·lació de detecció i alarma

E
E

E

Revisió instal·lació
Revisió polsadors i alarma
Columna seca

3
3

C
C

Revisió instal·lació
Hidrants

6

C

Revisió instal·lació
Sistemes fixes d'extinció
Revisió

3

C

3

3m
3m
3m
Diari

C
<1
any
C
C
C
C

6m

E

Instal·lació de plaques solars per A.C.S.

E

(3)

Neteja captadors i inspecció visual dels seus components
Purga del circuït primari i inspecció visual dels seus components
Purga del dipòsit del circuït secundari i inspecció visual dels seus components
Comprovació de la temperatura de l'aigua del circuït secundari
Revisió general per instal·lacions amb una superfície de captació < 20m2
Revisió general per instal·lacions amb una superfície de captació > 20m2

E

E
cada
any

cada
2 a.

cada
3 a.

cada
4 a.

cada
5 a.

E

.- HE-4, 4.1
.- HE-4, 4.1
.- HE-4, 4.1
.- HE-4, 4.1
.- HE-4, 4.1
.- HE-4, 4.1

Estructura
El pla de manteniment s’establirà en consonància amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació afegida durant l’execució de les obres que pogués ser d’interès, i identificarà:
a) el tipus de treballs de manteniment a efectuar;
b) llistat dels punts que requereixin un manteniment particular;
c) l’abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació;
d) un programa de revisions.

.- SE 2.3.3

Acer
El manteniment de l'estructura es farà extensiu als seus elements de protecció, especialment als de protecció vers l'incendi.
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.- SE-A, 13.2.1

Les periodicitats de manteniment s'ajustaran als terminis de garantia declarats pels fabricants (p.ex. pintures)

.- SE-A, 13.2.2

Les estructures convencionalsd'edificació situades en ambients normals i realitzadesconforme al CTE, no requereixenun nivell d'inspecció superior al que se’n deriva de les inspeccions tècniques .- SE-A, 13.1.1
rutinàries dels edificis. Es recomanable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys. En aquest tipus d'inspeccions s'identificaran:
I. els símptomes de danys estructurals que normalment seran de tipus dúctil que es manifesten en danys als elements no estructurals (p.ej. : deformacions excessives que generen les fissures als
tancaments).
II. Les causes de lesions potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions d’ús inadequades, etc.
Es convenient que es realitzi una inspecció especifica de l’estructura, destinada a la detecció de lesions de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions, danys que no es poden
manifestar a traves dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomanable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 20 anys.
Les edificacions convencionals d'edificació industrial (naus, coberts, etc.) resulten normalment accessibles per a les inspeccions. Si l'estructura esta dins d'un espai interior i no agressiu, la .- SE-A, 13.1.2
periodicitat de les inspeccions serà la citada a l'apartat anterior.

Fàbrica
Al pla de mantenimentes destacarà en la inspecció cal tenir especial atenció en fissures, humitats, rebaves i ressortits, moviments diferencials, alteracions superficials de la duresa, textura o color .- SE-F, 1.3.3
i, si s’escau, a signes de corrosió de les armadures i al nivell de carbonatació del morter.
Si d’algun component es preveu una durabilitat menor que la suposada per la resta de l’obra grossa s’establirà un pla específic en el pla de manteniment.
Quan s’utilitzin materials que hagin d’estar protegits, d’acord al seu grau d’exposició segons les prescripcions del capítol 3, s’establirà un programa específic per a la revisió de les esmentades
proteccions
En el cas que es netegin els murs de fabrica s'analitzarà prèviament l'efecte que puguin tenir els productes aplicats i, si s'escau, l'afectació sobre els sistema de protecció de les armadures.

.- SE-F, 9.13

Després de la revisió s’establirà la importància de les alteracions detectades que afectin tant a l’estabilitat com de l’aptitud de servei , i es determinarà el procediment a seguir ja sigui un anàlisi .- SE-F, 9.7 i 9
estructural, una pressa de mostres i els assaigs o proves de càrrega que siguin precisos, així com els càlculs oportuns.

Instal·lació d'aigua
Les operacions de manteniment recolliran detalladament les prescripcions contingudes en el R.D.. 865/2003, sobre criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i el control de la legionel·losi, i .- HS 4 , 7.3.1
particularment tot el referent al seu Annex 3.

Instal·lació de plaques solars per A.C.S.
Quan la contribució solar real sobrepassi el 110% de la demanda energètica, o en més de 3 mesos seguits el 100%, i en el casos tant d'adoptar les mesures de tapar parcialment els captadors .- HE 4 , 2.1.5
com de buidar parcial del camp dels mateixos, s'hauran de programar aquestes tasques dins de les de manteniment.

Llegenda
C - Constructor
E - Empresa especialitzada
EIC - Empresa d'inspecció i control concessionària de la Generalitat de Catalunya
TC - Tècnic competent
U - Usuari
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.13 Qualificació energètica de l’edifici
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio

280 - Dau

Dirección

Torrent de Santa Anna 44

Municipio

Premià de Dalt

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

Zona climática

C2

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

6746107DF4964N0001UJ

08338
Posterior a 2013

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Jordi Fernandez Muñoz

NIF/NIE

77612449F

Razón social

DAU SLP

NIF

B61714879

Domicilio

Carretera de Barcelona 34

Municipio

Mataró

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail:

jordi@dauonline.com

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

arquitecte

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

08302
93 798 99 50

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<168.36 A
168.36-273 B
.59
273.59-420.9

137,83

C

673.45-841.81
=>841.81

23,23

A

42.70-69.3 B
8
69.38-106.7

0
420.90-547.18 D
547.18-673.45

<42.70

C

4
106.74-138.7 D
6
138.76-170.78

E

170.78-213.48

F
G

=>213.48

E
F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:
Fecha

04/10/2017
Firma del técnico certificador:

Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.

Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

04/10/2017
6746107DF4964N0001UJ
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

450,96

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie (m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

C01_Coberta_plana_transitabl

Cubierta

148,78

0,40

Usuario

C02_Cubierta_inclinada_Llosa

Cubierta

302,35

0,29

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

84,61

0,55

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

21,55

0,55

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

89,13

0,55

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

132,90

0,55

Usuario

C04_Facana_cara_vista_de_due

Fachada

111,06

0,55

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

14,72

2,36

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

5,98

2,36

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

19,01

2,36

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

22,53

2,36

Usuario

C07_Tancament_perimetral_en

Suelo

21,50

2,36

Usuario

C08_Terreny_sota_forjat_sani

Suelo

450,96

4,80

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Factor
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

H01_Window

Hueco

9,40

1,86

0,54

Usuario

Usuario

H01_Window

Hueco

9,40

1,86

0,54

Usuario

Usuario

H02_Window

Hueco

12,41

2,30

0,44

Usuario

Usuario

H03_Window

Hueco

23,76

2,49

0,40

Usuario

Usuario

H04_Window

Hueco

2,35

1,96

0,52

Usuario

Usuario

H05_Window

Hueco

4,55

2,59

0,38

Usuario

Usuario

H05_Window

Hueco

0,91

2,59

0,38

Usuario

Usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre
SIS1_EQ1_Equipo_ideal

Tipo

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

-

76,00

Rendimiento
Constante

TOTALES

Tipo de Energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

0,00

Generadores de refrigeración

Nombre
SIS1_EQ1_Equipo_ideal

Tipo

Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Rendimiento
Constante

-

TOTALES

214,00

Tipo de Energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

0,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

Nombre

Tipo

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAgua_B
DC-ACS-Defecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua
Caldera eléctrica o de
combustible

SIS_EQ2_EQ_Caldera-Conden
sacion-Defecto

500,00
Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Tipo de Energía

Modo de obtención

14,00

107,00

ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

70,00

107,00

GasNatural

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P02_E01__Espai01

4,88

5,00

88,00

P02_E02_Acondi

0,99

5,00

30,00

P02_E03_Acondi3

5,15

5,00

30,00

P02_E04_Acondi2

4,89

5,00

30,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

P01_E01__Espai01

Perfil de uso
450,96

P02_E01__Espai01

perfildeusuario

16,77

residencial-24h-baja

P02_E02_Acondi

303,17

noresidencial-8h-baja

P02_E03_Acondi3

102,54

noresidencial-8h-baja

P02_E04_Acondi2

28,48

noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica

Nombre

Calefacción
Sistema solar térmico

Refrigeración
-

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
ACS
-

-
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0,00

TOTALES

0

0

0

0,00

Eléctrica

Nombre

Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)

Panel fotovoltaico

0,00

TOTALES

0

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática
1.

C2

Uso

CertificacionVerificacionNuevo

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL
<42.70

23,23

A

42.70-69.3 B
8
69.38-106.74

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN

ACS

C

A

106.74-138.76 D
138.76-170.78

E

170.78-213.48

F
G

=>213.48

D

17,42

5,38

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

B

A

0,43

0,00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles

6,13

2762,40

105,01

47353,40

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
INDICADORES PARCIALES
<168.36 A
168.36-273 B
.59
273.59-420.

137,83

CALEFACCIÓN

ACS

C

90
420.90-547.1 D
8
547.18-673.45

A
102,84

E

673.45-841.81

F
G

=>841.81

C
25,41

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

B

D

2,51

7,07

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<22.71

<2.28

A

22.71-36.9 B
0
36.90-56.78 C
56.78-73.81
73.81-90.84

2.28-3.71
40,03

D

3.71-5.70
5.70-7.42

E

90.84-113.55
=>113.55

7.42-9.13
9.13-11.41

F
G

=>11.41

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

A
B

2,75

C
D
E
F
G
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

<168.36 A

<42.70

168.36-273 B
.59
273.59-420.9

42.70-69.3 B
8
69.38-106.7

C

0
420.90-547.18 D
547.18-673.45

E

170.78-213.48

F
G

=>841.81

C

4
106.74-138.7 D
6
138.76-170.78

E

673.45-841.81

A

F
G

=>213.48

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<22.71

<2.28

A

22.71-36.9 B
0
36.90-56.78

2.28-3.71
3.71-5.70

C

56.78-73.81

A
B

73.81-90.84

E

9.13-11.41

F
G

=>113.55

D

7.42-9.13

E

90.84-113.55

C

5.70-7.42

D

F
G

=>11.41

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador
Valor

%
respecto
al
anterior

Refrigeración

Valor

%
respecto
al
anterior

ACS

Valor

%
respecto
al
anterior

Iluminación

Valor

%
respecto
al
anterior

Total

Valor

%
respecto
al
anterior

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

04/10/2017
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

01/01/00
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ÍNDEX

Identificació

3491

A nom de:

Ajuntament de Premià de Dalt.

Tipus Obra:

Construcció d’una sala polivalent.

Ubicació:

Escola Santa Anna, Carrer del Torrent de Santa Anna.
Premià de Dalt.

Data prospecció:

2 de setembre de 2015.

Data de sortida:

22 de setembre de 2015.
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1 INTRODUCCIÓ
Es redacta el present informe amb l’objectiu de realitzar l’estudi geotècnic per al
projecte de construcció d’una sala polivalent al pati de l’Escola Santa Anna, al
Carrer del Torrent de Santa Anna, al terme municipal de Premià de Dalt.
L’objectiu del present estudi és determinar les característiques i la distribució dels
diferents nivells de materials que conformen el subsòl de l’àrea d’estudi per tal de
facilitar les recomanacions de índole geològica i geotècnica més adients per a les
particularitats del projecte i del terreny: tipus i cota de fonamentació, paràmetres
de fatiga del sòl, assentaments, etcètera.
Igualment es pretenen remarcar tota la resta de factors que puguin tenir
influència en el correcte desenvolupament de l’obra: agressivitat i expansivitat del
sòl, presència del nivell freàtic, etcètera.
D’acord amb els criteris i la nomenclatura establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació
al Document Bàsic relatiu a la seguretat estructural dels fonaments (CTE/SE-C)
l’edificació es podria catalogar com a tipus C1. El terreny, per la seva banda,
pertanyeria a la tipologia T1.
La campanya de camp realitzada per a assolir els objectius plantejats ha consistit
en la realització de dos sondeigs mecànics a rotació mitjançant barrina helicoïdal.
La fondària assolida ha estat de 10,0 m.
Durant la perforació del sondeig es van dur a terme set assaigs de penetració
estàndard, així com l’extracció d’una mostra inalterada, per tal de quantificar la
compacitat dels materials i obtenir mostres representatives dels mateixos per a la
seva caracterització al laboratori de sòls.
Els treballs de camp s’han complementat amb la realització d’una prospecció de
penetració dinàmica superpesada, DPSH. La màxima fondària assolida ha estat de
8,6 m.
La informació obtinguda mitjançant la realització de la campanya de camp i dels
assaigs de laboratori ha estat interpretada i conjuntada pel nostre personal tècnic
per a la redacció del present informe.
En el moment de la realització dels treballs de camp la zona estudiada no estava
ocupada per cap tipus de construcció.
A data d’avui, es preveu el següent tipus d’actuació:



Construcció d’una sala polivalent formada únicament per planta baixa. La
superfície total construïda serà aproximadament de 400 m2.
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2 TREBALLS REALITZATS
Els treballs de camp es van dur a terme el dia 2 de setembre de 2015 i van ser:
 Realització de dos sondeigs mecànics a rotació mitjançat barrina helicoïdal.
La màxima fondària assolida va ser de 10,0 m.
 Prospecció d’un punt de penetració dinàmica, DPSH. La fondària assolida per
l’assaig de penetració va ser de 8,6 m.
 Realització de set assaigs de penetració estàndard i extracció d’una mostra
inalterada per a quantificar la compacitat dels materials i obtenir mostres
representatives dels mateixos per a la seva caracterització al laboratori de
sòls.
2.1 SONDEIGS MECÀNICS A ROTACIÓ
L’equip utilitzat per a la seva realització ha estat una sonda Tecoinsa TP-30 LR.
Aquest va muntat sobre un vehicle tot terreny i s’acciona hidràulicament.

S01

S02

Sonda de perforació durant la realització dels sondeigs.
L’equip està preparat per a treballar tant mitjançant barrina helicoïdal com amb
bateria per a l’extracció de testimoni continu. En aquest cas la perforació es va
dur a terme mitjançant barrina helicoïdal.
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La sonda va equipada amb un dispositiu de copejament normalitzat apte per a tot
tipus de penetracions dinàmiques, així com per a realitzar assaigs estàndard de
penetració i per a prendre mostres inalterades.
La cota d’inici i la fondària assolida al sondeig queden reflectides a la taula que es
presenta a continuació:
Sondeig
Cota d’inici

1

Nivell freàtic

2

Fond. assolida

2

S01

S02

100,0 m

100,0 m

No detectat

No detectat

-10,0 m

-7,9 m

1

cota d’inici aproximada, la cota 100 correspon al nivell de l’esplanada actual.

2

fondària referida respecte a la cota d’inici de la prospecció.

Els registres i les ubicacions dels sondeigs s’adjunten als annexos de l’informe.
2.2 ASSAIG DE PENETRACIÓ ESTÀNDARD, SPT
Durant la realització del sondeig es van dur a terme set assaigs de penetració
estàndard (SPT).
Aquest assaig consisteix en el clavament a percussió dinàmica d’un mostrejador
bipartit de paret gruixuda de 51 mm de diàmetre mitjançant el copejament d’una
massa de 63,5 Kg que cau des d’una alçada de 76 cm.
A l’assaig es compta el nombre de cops necessaris per a clavar el mostrejador en
el terreny tres tandes consecutives de 15 cm. El resultat de l’assaig de penetració
estàndard (NSPT) és la suma dels cops necessaris per a clavar el segon i el tercer
tram ja que el primer es considera d’assentament.
També es pot clavar un quart tram a fi d’extreure una major quantitat de mostra
si be el copejament d’aquest darrer tram no es té en consideració per al resultat.
Es considera rebuig a l’assaig (NSPT = R) i s’atura l’assaig, quan el nombre de cops
requerit per a la penetració de qualsevol dels trams de 150 mm és superior a 50.
El valor de NSPT està àmpliament correlacionat amb diversos paràmetres del
terreny mitjançant una sèrie de formules empíriques.
La prospecció i la cota de realització dels assaigs de penetració estàndard, així
com els resultats obtinguts, es detallen a la següent taula:
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1

Assaig SPT

Cotes1 (m)

Copejament

NSPT

S01 - SPT1

De 1,20 a 1,80

4+3+4+4

7

S01 - SPT2

De 3,00 a 3,45

8+13+20

33

S01 - SPT3

De 5,00 a 5,45

6+16+28

44

S01 - SPT4

De 7,00 a 7,45

15+24+24

48

S02 - SPT1

De 1,00 a 1,60

3+3+3+4

6

S02 - SPT2

De 5,00 a 5,45

15+25+32

57

S02 - SPT3

De 7,00 a 7,25

19+R

50R

fondària referida respecte a la cota d’inici del punt de prospecció.

A continuació s’adjunten les fotografies de part dels assaigs realitzats.

S01 - SPT1

S01 - SPT2

S01 - SPT3

S02 - SPT1
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S02 - SPT2
2.3 PRESA DE MOSTRA INALTERADA
Durant la realització dels sondeigs es va prendre una mostra inalterada,
mitjançant un mostrejador de tipus americà de paret gruixuda i estoig de PVC de
55 mm de diàmetre interior, juntament amb la resta de paràmetres contemplats
a la Norma XP.P94-202.
La penetració del mostrejador es realitza en quatre trams consecutius de 15 cm,
i es compten els cops necessaris per a clavar cada tram. El resultat de l’assaig
serà el valor NMI, que correspon a la mitjana aritmètica dels valors N15 dels dos
trams centrals, doncs el primer es considera no representatiu.
L’extracció de mostres inalterades permet la realització, sempre en funció de
l’estat de recuperació, d’assaigs específics al laboratori de mecànica de sòls per a
la determinació dels paràmetres intrínsecs dels materials i per a avaluar altres
característiques físiques del material de forma quantitativa (resistència uniaxial,
potencial expansiu, deformabilitat, permeabilitat, etcètera).
La prospecció i la cota de presa de la mostra inalterada, així com els resultats
obtinguts, es detallen a la següent taula:

1

M. Inalterada

Cotes1 (m)

Copejament

NMI

S02 - MI1

De 3,00 a 3,60

7+12+17+21

14

fondària referida respecte a la cota d’inici del punt de prospecció.

2.4 PENETRACIÓ DINÀMICA DPSH
Aquest assaig consisteix en el clavament d’un barnillatge, proveït d’una puntassa
normalitzada, per mitjà del copejament d’una massa metàl·lica que cau lliurement
des d’una alçada prefixada.
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En aquest cas s’ha utilitzat un penetròmetre Rolatec ML-76A amb els dispositius de
les especificacions DPSH segons norma UNE 103-801-94, aquests són:







Pes de la massa: 63,5 Kg.
Alçada de caiguda: 76 cm.
Longitud trams de barnillatge: 100 cm.
Diàmetre del barnillatge: 32 mm.
Massa del barnillatge: 6,3 Kg/ml.
Secció puntassa cònica: 20 cm2.

La puntassa utilitzada és de diàmetre més gran que el barnillatge usat, amb la
finalitat d’eliminar el fregament lateral durant el procés de penetració i es tracta
d’una puntassa perduda, fet que facilita l’extracció del barnillatge.
El nombre de cops necessaris per a introduir una longitud de barnillatge de 20 cm
permet calcular la resistència del terreny a la penetració dinàmica, N20. Aquest
paràmetre es relaciona amb la densitat i la compacitat del terreny i permet
obtenir un registre continu de la resistència dels materials fins a la fondària
assolida per l’assaig.
Es considera rebuig, N20 = R i s’atura la prova si es superen els 100 cops per a
clavar qualsevol tram de 20 cm o be quan tres valors consecutius són iguals a
superiors a 75 cops. També es pot aturar per altres motius.
El valor de N20 es pot correlacionar, mitjançant una sèrie de formules empíriques,
amb diversos paràmetres intrínsecs del terreny.
La cota d’inici i la fondària assolida a l’assaig de penetració dinàmica realitzat es
detallen a la següent taula:
Penetròmetre
Cota d’inici

P01

1

Nivell freàtic

100,0 m

2

Fond. assolida

2

No detectat
-8,6 m

1

cota d’inici aproximada, la cota 100 correspon al nivell de l’esplanada actual.

2

fondària referida respecte a la cota d’inici de la prospecció.

El registre del penetròmetre, així com el seu emplaçament, s’inclou als annexos
del present informe.
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P01
Sonda de perforació durant la realització del penetròmetre.
2.5 ASSAIGS DE LABORATORI
Un cop descrits i identificats els diferents materials, s’ha procedit a la seva
caracterització mitjançant assaigs de laboratori.






3
3
1
1
1

Granulometria per garbellat (UNE 103 101/95).
Límits d’Atterberg, plàstic i líquid (UNE 103 104/93 i UNE 103 103/94).
Agressivitat del sòl. Contingut en sulfats (UNE 83.963).
Trencament a compressió simple d’una proveta de sòl (UNE 103 400/93)
Lambe, expansió i canvi potencial de volum (UNE 103 600/96).

Els assaigs realitzats, les actes de laboratori dels quals s’adjunten als annexos,
es distribueixen tal com es presenta a la taula inferior, on es mostra la referència
de laboratori de cada mostra, i els assaigs realitzats:
Referència de
camp

Cota (m)

Referència de
laboratori

Assaigs

S01 - SPT1

De 1,20 a 1,80

S3491.1

G-L

S02 - MI1

De 3,00 a 3,60

S3491.2

G - LA - A - CS - L

S01 - SPT4

De 7,00 a 7,45

S3491.3

G-L
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3 LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES
3.1 INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA
La zona d’estudi està emmarcada dins de la unitat estructural de les Serralades
Costaneres Catalanes, i es situa, més concretament, a la plana que s’estén entre
la Serralada Litoral i la línia de costa.
Sota un punt de vista geològic, la plana està constituïda per un sòcol paleozoic
format quasi exclusivament per roca ígnia plutònica de composició silícia i color
clar, el que s’anomena granit en sentit ampli. Aquest sòcol presenta una potència
molt important, d’ordre hectomètric.
L’actuació persistent dels agents atmosfèrics provoca la progressiva alteració de
la roca per descomposició de part del minerals que la formen. Aquest procés
facilita finalment l’acció de l’erosió, que provoca el progressiu desmantellament
del massís inicial a causa del transport dels materials. La posterior sedimentació
dels materials en cotes més baixes provoca la formació de dipòsits al·luvials i, a
les zones properes a la serralada, també col·luvials o de peu de mont.
Aquests dipòsits són d’edat quaternària i presenten normalment una composició
amb predomini sorrenc i percentatges variables de matriu llimosa i/o argilosa. La
proporció de graves també és heterogènia i està condicionada en gran part per la
distància vers l’àrea font. La potència o gruix de la cobertora és heterogènia i va
lligada a l’acció desigual de les rieres i torrents que travessen i travessaven la
serralada i la plana i a la proximitat de la serralada.
Per últim, i superficialment, es poden trobar materials d’aportació antròpica ja
que aquesta zona ha sofert modificacions en quant a la seva topografia original
com a conseqüència de la seva progressiva urbanització.
3.2 MATERIALS
Després de la campanya de camp realitzada es diferencien quatre nivells de
materials que incideixen en els criteris de fonamentació, de superfície a més
fondària són:



Nivell R:



Nivell Q1:

Sorra llimosa.



Nivell Q2:

Argila sorrenca.



Nivell G:

Rebliment antròpic.

Substrat granític alterat.
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Les cotes relatives aproximades a les que es detecten els nivells identificats a
cada prospecció, es poden observar en la taula que es presenta a continuació:
Prospecció

S01

S02

P01

Cota d’inici

100,0 m

100,0 m

100,0 m

Nivell R

0,0 - 0,8

0,0 - 0,6

0,0 - 1,2

Nivell Q1

0,8 - 2,2

0,6 - 2,2

1,2 - 3,4

Nivell Q2

2,2 - 6,0

2,2 - 4,5

3,4 - 6,0

Nivell G

6,0 - 10,0

4,5 - 7,9

6,0 - 8,6

1

cota d’inici aproximada, la cota 100 correspon al nivell de l’esplanada actual.

2

fondària referida respecte a la cota d’inici de la prospecció.

Les característiques i propietats més significatives de cadascuna de les unitats es
detallen a continuació:
3.2.1 Nivell R – Rebliment antròpic
Material i extensió:
Superficialment es detecta un nivell format per sorra llimosa grollera de color
marró a marró clar amb graves fines de granit i fragments ceràmics de manera
dispersa. Aquest nivell està format per materials d’aportació antròpica.
Aquest nivell s’estén fins a una fondària aproximada, respecte a la cota d’inici de
les prospeccions, que varia entre 0,6 i 1,2 m.
Resistència:
Aquests materials, que presenten una compacitat fluixa, es consideren no aptes
per a recolzar cap tipus de fonamentació degut a la seva naturalesa.
3.2.2 Nivell Q1 – Sorra llimosa
Material i extensió:
Aquest nivell està format per sorra llimosa de color marró a marró clar amb
graves fines de granit de manera dispersa.
Aquesta unitat es detecta a una fondària aproximada, respecte a la cota d’inici de
les prospeccions, que varia entre 0,6 i 1,2 m i s’estén fins a una fondària que
varia entre 2,2 i 3,4 m.
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D’aquesta unitat s’ha escollit una mostra representativa per a ser analitzada al
laboratori, els resultats de les anàlisis es reflecteixen a la taula següent:

1

Referència
mostra

Límit
Líquid

Límit
Plàstic

Índex
Plast.

<5 mm

< 0,4
mm

<0,08
mm

USCS

3491.1

---

---

N.P.

98,9

39,2

16,1

SM

Classificació segons l’USCS, Sistema Unificat de Classificació de Sòls de la ASTM.

Resistència:
Els valors de resistència a la penetració dinàmica obtinguts, N20, varien entre 3 i
7 amb una mitjana aproximada de 5 cops. Els assaigs de penetració estàndard
realitzats, per la seva banda, han donat uns resultats de NSPT de 6 i 7. Aquesta
unitat presenta en general una compacitat que varia entre fluixa.
3.2.3 Nivell Q2 – Argila sorrenca
Material i extensió:
Aquest nivell està format argila sorrenca de color marró a marró vermellós amb
graves fines de sauló i traces de carbonat.
Aquesta unitat es detecta a una fondària aproximada, respecte a la cota d’inici de
les prospeccions, que varia entre 2,2 i 3,4 m i s’estén fins a una fondària que
varia entre 4,5 i 6,0 m.
D’aquesta unitat s’ha escollit una mostra representativa per a ser analitzada al
laboratori, els resultats de les anàlisis es reflecteixen a la taula següent:

1

Referència
mostra

Límit
Líquid

Límit
Plàstic

Índex
Plast.

<5 mm

< 0,4
mm

<0,08
mm

USCS

3491.2

55,1

23,3

31,7

93,8

80,9

69,7

CL

Classificació segons l’USCS, Sistema Unificat de Classificació de Sòls de la ASTM.

Resistència:
Els valors de resistència a la penetració dinàmica obtinguts, N20, varien entre 10 i
23 amb una mitjana aproximada de 18 cops. Els assaigs de penetració estàndard
realitzats, per la seva banda, han donat uns resultats de NSPT de 33 i 44. Aquesta
unitat presenta en general una consistència que varia entre moderadament
ferma i ferma.
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3.2.4 Nivell G – Substrat granític alterat
Material i extensió:
Per sota de la cobertora quaternària es detecta el sòcol granític típic de la zona.
L’alteració in situ del tram més superficial del sòcol dona com a resultat una
regolita sorrenca de composició quarsofeldspàtica, que rep comunament el nom
de sauló, i que encara presenta la textura granulosa típica de la roca mare i
manté una compacitat considerable i part de les seves propietats mecàniques.
El tram més exposat del substrat es presenta alterat. El grau d’alteració però
disminueix de manera progressiva en fondària produint una millora gradual de
les seves propietats geomecàniques.
D’aquesta unitat s’ha escollit una mostra representativa per a ser analitzada al
laboratori de sòls, els resultats de les anàlisis es reflecteixen a la taula següent:

1

Referència
mostra

Límit
Líquid

Límit
Plàstic

Índex
Plast.

<5
mm

< 0,4
mm

< 0,08
mm

USCS

3491.3

-

-

N.P.

99,6

38,9

16,7

SM

Classificació segons l’USCS, Sistema Unificat de Classificació de Sòls de la ASTM.

Aquesta unitat es detecta a una fondària aproximada, respecte de la cota d’inici
de les prospeccions, que varia entre 4,5 i 6,0 m i s’estén fins a les màximes
fondàries assolides per les prospeccions.
Per criteris de geologia regional es pot afirmar que el sòcol granític presenta una
continuïtat en fondària d’ordre hectomètric amb una millora progressiva de les
seves propietats.
Resistència:
Els valors de resistència a la penetració dinàmica, N20, mesurats s’ajusten al
patró estàndard del substrat, en els trams més superficials trobem uns valors de
N20 ≈ 20 que en fondària s’incrementen ràpidament fins a assolir el rebuig en
cotes relativament superficials.
Els assaigs de penetració estàndard realitzats, per la seva banda, han donat uns
resultats de NSPT de 48 i 50R. Aquest nivell presenta una compacitat mitja al
tram més alterat que en fondària augmenta ràpidament fins esdevenir molt
densa.
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3.3 AGRESSIVITAT DEL SÒL VERS EL FORMIGÓ
Per a definir la possible agressivitat del sòl vers al formigó s’ha determinat el seu
contingut en sulfats. El grau d’agressivitat del sòl pot ser estimat d’acord amb la
següent taula:
Agressivitat
del sòl vers el
formigó

Sòl no
agressiu

Sòl
dèbilment
agressiu

Sòl
mitjanament
agressiu

Sòl
fortament
agressiu

Contingut en
sulfats
(mg/Kg)

< 2000

2000 - 3000

3000 - 12000

> 12000

Taula de l’agressivitat química extreta i modificada de la taula 8.2.3b de l’EHE 2008.

Mostra assajada
de Sòl

Contingut en sulfats
(mg/Kg)

3491.2

27,42

La mostra analitzada ha resultat no agressiva vers els elements de formigó.
3.4 EXPANSIVITAT
Les variacions volumètriques d’un sòl com a conseqüència de canvis d’humitat
són només destacables en el cas de sòls argilosos, es a dir, sòls formats per
partícules de mida inferior a 0,002 mm. Aquestes partícules estan constituïdes
per minerals de la família dels fil·losilicats. Aquests tenen una estructura de tipus
laminar i poden captar molècules d’aigua a l’espai entre làmines. Aquest fet
provoca el seu allunyament i l’augment de volum.
La mostra assajada del nivell Q1 presentava una proporció de fins del 16,1 %. La
fracció fina, per la seva banda, va resultar ser no plàstica.
La mostra assajada del nivell Q2 presentava una proporció de fins del 69,7 %. La
fracció fina, per la seva banda, presentava uns valors de límit líquid i d’índex de
plasticitat de 55,1 i 31,7, respectivament.
Per tal d’avaluar el potencial expansiu dels materials de la unitat Q2 s’ha realitzat
un assaig Lambe. L’índex d’inflament obtingut ha estat de 0,036 MPa i un canvi
potencial de volum del 0,58 %.
D’acord amb la taula que s’adjunta, l’expansivitat dels materials del nivell Q2 pot
ser catalogada com a No Crítica.
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Canvi potencial de volum

Expansivitat

0-2%

No crítica

2-4%

Marginal

4-6%

Crítica

>6%

Molt crítica

La mostra assajada del nivell G presentava una proporció de fins del 16,7 %. La
fracció fina, per la seva banda, va presentar nul·la plasticitat.
En conseqüència es considera que cap dels materials detectats no són
susceptibles d’experimentar canvis de volum significatius amb les variacions
d’humitat del sòl i en conseqüència han de ser catalogats com a no expansius.
3.5 PERMEABILITAT
Tenint en consideració les característiques del diferents nivells detectats,
s’ofereixen els següents coeficients de permeabilitat (k) estimats a partir de la
bibliografia disponible:
Nivell

Material

k (cm/s)

Permeabilitat
relativa

Nivell R

Rebliment antròpic

1 – 10-2

Moderada - Alta

Nivell Q1

Sorra llimosa

10-2 – 10-6

Moderada - Alta

Nivell Q2

Argila sorrenca

10-4 – 10-8

Moderada - Baixa

Nivell G

Substrat granític

10-5 – 10-10

Moderada - Baixa

Si es considerés que la permeabilitat dels materials ha de ser un factor crític en
el correcte desenvolupament de l’obra aquesta s’hauria de determinar mitjançant
assaigs específics.
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4 HIDROGEOLOGIA
En la data de realització de la campanya de camp no es va detectar la presència
de nivell freàtic en cap de les prospeccions realitzades.

5 SISMICITAT
D’acord amb la “Norma de Construcción Sismorresistente” NCSE-02 l’acceleració
bàsica a considerar al terme municipal de Premià de Dalt és de:
ab = 0,04 g amb un coeficient de contribució (k) igual a 1,0.
Pel que fa als diferents tipus de terrenys presents al subsòl de la parcel·la
estudiada se’ls pot atribuir els següents coeficients:
Nivell

Material

Tipus de
terreny

Coeficient “CI”

Nivell R

Rebliment antròpic

IV

2,0

Nivell Q1

Sorra llimosa

III

1,6

Nivell Q2

Argila sorrenca

II-III

1,3 - 1,6

Nivell G

Substrat granític

I-II

1,0 - 1,3

Dades segons la “Norma de Construcción Sismorresistente” NCSE-02.

Aplicant els criteris establerts per la normativa de referència i considerant una
successió litològica plausible es pot considerar un coeficient d’influència de:
C 

C

I

 eI

30

 C = 1,25

Si es considera una edificació d’importància normal amb un coeficient de risc (ρ)
igual a 1,0 es pot establir un coeficient d’amplificació del terreny (S) igual a:
S

C
1,25

 S = 1,00

Finalment, i sota les consideracions exposades es pot considerar una acceleració
de càlcul (ac) igual a:

ac
a
 S b
g
g
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6 BASE DE CÀLCUL DE LA TENSIÓ ADMISSIBLE
A la següent taula s’exposen les característiques mecàniques bàsiques de les
diferents unitats descrits a partir de les quals s’avaluen i es calculen les
condicions de fonamentació.
Nivell

N20

NSPT

Material

Fonamentació

Nivell R

---

---

Rebliment antròpic

No apte

Nivell Q1

3-7

6-7

Sorra llimosa

No considerat

Nivell Q2

10 - 23

33 - 44

Argila sorrenca

Recomanat

Nivell G

> 20

48 - R

Substrat granític

No considerat

L’anàlisi de les solucions de fonamentació que s’ofereixen a continuació procedeix
de la valoració de les dades obtingudes a partir dels treballs realitzats i, en base
als criteris que s’exposen a continuació, pretenen que la fonamentació compleixi
les condiciones d’estat límit últim vers a l’enfonsament per trencament general i
les d’estat límit de servei.
6.1 FONAMENTACIÓ SEMIPROFUNDA
Es recomana la realització d’una solució de fonamentació de tipus semiprofund,
mitjançant sabates recolzades sobre pous de formigó que s’encastin al nivell Q2.
Aquest nivell està format argila sorrenca de color marró a marró vermellós amb
graves fines de sauló i traces de carbonat.
Aquesta unitat es detecta a una fondària aproximada, respecte a la cota d’inici de
les prospeccions, que varia entre 2,2 i 3,4 m.
Per a avaluar l’estat límit últim d’enfonsament d’aquesta solució de fonamentació
s’ha emprat l’expressió proposada per Meyerhof:

qH  cNcsc  qNqsq 
On:
c
q

B
N C N q N
SC Sq S

B
N s
2

cohesió
pressió vertical efectiva a nivell de fonamentació.
densitat dels materials
amplada del fonamentació
factors de capacitat en funció de l’angle de fregament intern.
factors de capacitat en funció de la geometria de la fonamentació.

Per a la realització dels càlculs s’ha considerat una amplada mínima del fonament
de 1,0 m i un encastament mínim de 30 cm al nivell Q2.
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En base a les característiques del nivell de recolzament de la fonamentació,
l’estabilitat de la mateixa haurà de ser analitzada en els supòsits de curt i llarg
termini prenent com a resultat final el més conservador dels dos.
Anàlisi a curt termini:
Sota aquestes consideracions la fórmula proposada es simplifica i resulta:
qH = CU·NC·sC
On:
CU: cohesió no drenada, per definició CU=qU/2.
NC: factor de capacitat de càrrega, si es considera  = 0 º, llavors NC=5,14.
sC: factor de forma que depèn de la geometria del fonament
Com a paràmetres intrínsecs representatius del volum de sòl a considerar pel
càlcul es proposen, en base a la bibliografia i als assaigs realitzats, els següents:
 Angle de fregament intern:  = 0 º.
 Cohesió no drenada: c = 125 kN/m2.
 Densitat aparent: ’ = 19 kN/m3.
Aplicant la formulació proposada la tensió de trencament bruta (qH) que resulta
per a una fonamentació directa és de:
qH ≈ 790 kN/m2 per a fonaments aïllats d’ample ≥ 1,0 m
qH ≈ 670 kN/m2 per a fonaments continus d’ample ≥ 1,0 m
Si s’aplica un factor de seguretat, FS=3 resulta una tensió admissible bruta de:
qA ≈ 280 kN/m2 per a fonaments aïllats d’ample ≥ 1,0 m
qA ≈ 240 kN/m2 per a fonaments continus d’ample ≥ 1,0 m
Anàlisi a llarg termini:
Com a paràmetres intrínsecs representatius del volum de sòl a considerar pel
càlcul es proposen, en base a la bibliografia i als assaigs realitzats, els següents:
 Angle de fregament intern:  = 28 º.
 Cohesió a llarg termini: c = 10 kN/m2.
 Densitat aparent: ’ = 20 kN/m3.
Aplicant la formulació proposada la tensió de trencament bruta (qH) que resulta
per a una fonamentació directa és de:
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qH ≈ 816 kN/m2 per a fonaments aïllats d’ample ≥ 1,0 m
qH ≈ 686 kN/m2 per a fonaments continus d’ample ≥ 1,0 m
Si s’aplica un factor de seguretat, FS=3 resulta una tensió admissible bruta de:
qA ≈ 292 kN/m2 per a fonaments aïllats d’ample ≥ 1,0 m
qA ≈ 244 kN/m2 per a fonaments continus d’ample ≥ 1,0 m
Un cop analitzades totes dues opcions es comprova que l’opció més conservadora
consisteix en l’anàlisi de la fonamentació en condicions no drenades.
Per tal d’avaluar l’estat límit de servei es limita l’assentament màxim al valor
comunament considerat com a tolerable, per a sabates aquest és de 2,5 cm.
Per a la seva comprovació s’ha emprat el mètode proposat per Webb:
i n

Sed   Hi
i 1

i
Ei

On:
∆σi increment de la tensió vertical efectiva al mig de la cada capa considerada.
Hi
espessor de la cada capa considerada.
Ei
mòdul de deformació del sòl de la capa.
Aplicant la formulació proposada, i limitant els assentaments als màxims
esmentats, resulten unes tensions màximes de servei de:
qS = 250 kN/m2 per a fonaments aïllats d’ample ≤ a 2,0 metres
qS = 220 kN/m2 per a fonaments continus d’ample ≤ a 1,5 metres
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7 RECOMANACIONS
En base als treballs realitzats, a les característiques geotècniques i geològiques
dels materials, a la tipologia d’actuació a realitzar, i als criteris exposats en els
apartats anteriors recomanem el següent:
7.1 FONAMENTACIÓ SEMIPROFUNDA
Es recomana la realització d’una solució de fonamentació de tipus semiprofund,
mitjançant sabates recolzades sobre pous de formigó que s’encastin al nivell Q2.
Aquest nivell està format argila sorrenca de color marró a marró vermellós amb
graves fines de sauló i traces de carbonat.
Aquesta unitat es detecta a una fondària aproximada, respecte a la cota d’inici de
les prospeccions, que varia entre 2,2 i 3,4 m.
Per a la realització dels càlculs s’ha considerat una amplada mínima del fonament
de 1,0 m i un encastament mínim de 30 cm al nivell Q2.
La solució constructiva podria consistir en l’excavació de pous de fonamentació
fins assolir el terreny, les cotes i els encastaments recomanats. A continuació es
reomplirien de formigó, fins a una fondària igual al cantell dels fonaments
projectats, a partir de la qual es muntarien les sabates.
En qualsevol cas la totalitat de la fonamentació haurà de recolzar sobre una
única unitat, el nivell Q1. Si durant el transcórrer de l’obra s’observés que part
de la fonamentació ha de recolzar sobre un terreny distint al descrit, s’hauria
d’ampliar la campanya de reconeixement per a estar en disposició de proposar la
modalitat de fonamentació més adient.
Es conclou amb les recomanacions dels valors de tensió màxima de servei, tipus
de fonamentació i màxims assentaments segons les dades descrites al present
informe:
Fonamentació al Nivell Q2

Tensió de servei

Assentament

Fonament aïllat d’ample ≤ a 2,0 m

qS = 250 kN/m2

≤ 2,50 cm

Fonament continu d’ample ≤ a 1,5 m

qS = 220 kN/m2

≤ 2,50 cm

Factor de Seguretat F=3 ja inclòs.
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7.2 RIPABILITAT I EXCAVACIÓ
Els materials dels diferents nivells detectats no presentaran, fins a les fondàries a
assolir pel projecte, problemes d’excavabilitat i podran ser remoguts amb mitjans
mecànics convencionals.
De cara a realitzar l’excavació dels fonaments caldrà tenir present que la nul·la, o
baixa, cohesió dels nivells superficials podria afavorir l’aparició d’inestabilitats
verticals de caràcter puntual. Aquest fet podrà complicar l’execució dels pous de
fonamentació.
En qualsevol cas s’aconsella reduir al mínim possible el temps a transcórrer entre
l’excavació i el formigonat dels elements de fonamentació.
Donada la proximitat a altres edificacions es recomana adoptar les mesures
pal·liatives habituals per tal d’evitar possibles influencies perjudicials sobre les
estructures adjacents: apuntalaments, encamisat de l’excavació, realització per
dames, etcètera.
Per tal de calcular les empentes del terreny es podran adoptar els següents
paràmetres:
Angle Fregament
Densitat aparent
intern

Nivell

Cohesió

R

0 kN/m2

29 º

17 kN/m3

Q1

0 kN/m2

30 º

18 kN/m3

Q2

5 kN/m2

29 º

20 kN/m3

G

10 kN/m2

35 º

22 kN/m3
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El nostre equip tècnic ha redactat el present informe, amb les dades de mostreig
reflectides i amb el nostre lleial saber i entendre.
En el cas que en el procés de projecte i/o execució apareguin altres informacions
o sol·licituds no conegudes fins aquest moment que puguin incidir en les
conclusions exposades, quedem a la vostra disposició per als aclariments,
comprovacions, ampliacions o rectificacions justificades que calgui per al bon
desenvolupament del projecte i l’adequada execució de l’obra.
A Mataró, el vint-i-dos de setembre de 2015

Òscar Rejas Martínez
Geòleg col·legiat núm. 5386
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ACTA DE RESULTATS: ASSAIG DE PENETRACIÓ DPSH (UNE 100.801/94)
Punt:
Situació:
Peticionari:

P01
Escola Santa Anna - Premià de Dalt.
Ajuntament de Premià de Dalt.

Informe:

3491

Data assaig:
02/09/2015
Fond.
(m)

N20

-0,2
17
-0,4
15
-0,6
13
-0,8
11
-1,0
10
-1,2
11
-1,4
5
-1,6
5
-1,8
5
-2,0
4
-2,2
4
-2,4
3
-2,6
4
-2,8
5
-3,0
7
-3,2
6
-3,4
10
-3,6
11
-3,8
12
-4,0
11
-4,2
17
-4,4
21
-4,6
19
-4,8
20
-5,0
23
-5,2
19
-5,4
20
-5,6
21
-5,8
23
-6,0
21
-6,2
27
-6,4
29
-6,6
32
-6,8
33
-7,0
33
Observacions:

Par
N.m

Cota inici punt:
100,0 m
Fond.
(m)
-7,2
-7,4
-7,6
-7,8
-8,0
-8,2
-8,4
-8,6

N20

Par
N.m

Nivell freàtic:
No detectat
Fond.
(m)

36
38
42
47
55
67
84
100

N20

RESULTATS DE L'ASSAIG

Par
N.m

Gràfica de penetració
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-9

Copejament (N)
BORROS

N20

En Mataró, a 20 de setembre de 2015

Narcís Valls · Director tècnic
Consultoria, gestió i execució: Geotècnia per a construccions i obres linials · Contaminació sòls i aigües · Patologies estructura · Aluminosi
Informes de preexistències d’edificis · Proves de càrrega · Mostreigs · Assaigs laboratori · Control de qualitat de materials de construcció
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ACTA DE RESULTATS
DADES GENERALS
EXPEDIENT
1506267
PETICIONARI
03062 SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.

SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.
NIF/CIF
OBRA

B62632641
00074 Escola Santa Anna - Sala Polivalent
Ref: 3491
Premià de Dalt

POBLACIÓ

C/ St. Pere, 15 1er
08301 MATARÓ

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN

Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.

DATA PRESA

04/09/2015

PROCEDÈNCIA

S-1

REFERÈNCIA

3491.1

TIPUS

SPT 1

COTES

1,2 - 1,8 m

DADES DELS ASSAIGS
B00048

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

B00008

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103/94 i 103104/93

Vic, a 18 de Setembre del 2015
Carles Rovira i Serra

Segell de còpia confrontada:

LOSTEC, S.A.

Myriam Serra i Serra

LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG
PER A LA CONSTRUCCIÓ

-18/09/2015-

-003-

DATA

CÒPIA NÚM.

Arquitecte Tècnic
Director tècnic del Laboratori

Geòloga
Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL

CÒPIA CONFRONTADA

F-11-016-01
Pàgina 1 de 2

Expedient 1506267

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL
DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat

L O S T E C, S. A.

-

C/ Santiago Ramon y Cajal, 95 PAE

-

08500 VIC (BCN)

-

//

www.codigotecnico.org

T 93 889 17 14

-

F 93 888 60 06
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DADES DE L'ASSAIG
B00048

DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

15/09/2015

DATA FINAL

16/09/2015

Garbell UNE:

40

25

20

10

5

2

1

0,63

0,4

0,32

0,16

0,08

% que passa:

100,0

100,0

100,0

100,0

98,9

84,1

62,5

48,0

39,2

32,4

22,4

16,1
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0,1

0,01

Mida partícules (mm)

DADES DE L'ASSAIG
B00008

LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

17/09/15

ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL

17/09/15

No Plàstic

F-11-016-01
Pàgina 2 de 2

Expedient 1506267

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL
DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat

L O S T E C, S. A.

-

C/ Santiago Ramon y Cajal, 95 PAE

-

08500 VIC (BCN)

-

//

www.codigotecnico.org

T 93 889 17 14

-

F 93 888 60 06

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

-

www.l o s t e c.com

ACTA DE RESULTATS
DADES GENERALS
EXPEDIENT
1506269
PETICIONARI
03062 SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.

SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.
NIF/CIF
OBRA

B62632641
00074 Escola Santa Anna - Sala Polivalent
Ref: 3491
Premià de Dalt

POBLACIÓ

C/ St. Pere, 15 1er
08301 MATARÓ

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN

Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.

DATA PRESA

07/09/2015

PROCEDÈNCIA

S-2

REFERÈNCIA

3491.4

TIPUS

Inalterada

COTES

3,0 m

DADES DELS ASSAIGS
B00048

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

B00008

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103/94 i 103104/93

B00021

Assaig Lambe (índex d'expansivitat, classificació per canvi potencial de volum) segons UNE 103600/96

B00020

Assaig de Ruptura a Compressió simple en provetes de sòl segons UNE 103400:1993

B00019

Determinació de la presència de sulfats solubles segons la EHE 08

Vic, a 18 de Juliol del 2015
Carles Rovira i Serra

Segell de còpia confrontada:

LOSTEC, S.A.

Myriam Serra i Serra

LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG
PER A LA CONSTRUCCIÓ

-24/09/2015-

-007-

DATA

CÒPIA NÚM.

Arquitecte Tècnic
Director tècnic del Laboratori

Geòloga
Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL

CÒPIA CONFRONTADA
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DADES DE L'ASSAIG
B00048

DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

15/09/2015

DATA FINAL

16/09/2015

Garbell UNE:

40

25

20

10

5

2

1

0,63

0,4

0,32

0,16

0,08

% que passa:

100,0

100,0

100,0

95,9

93,8

90,4

87,0

83,8

80,9

78,7

74,2

69,7

100
90
80
% Que passa

70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Mida partícules (mm)

DADES DE L'ASSAIG
B00008

LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

17/09/15

LÍMIT PLÀSTIC

LÍMIT LÍQUID

DATA FINAL

18/09/15

23,3

55,1

ÍNDEX PLASTICITAT
31,7

DADES DE L'ASSAIG
B00021

ASSAIG LAMBE (ÍNDEX I CANVI POTENCIAL DE VOLUM) segons UNE 103600:1996

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL
DATA FINAL

24/09/15
24/09/15
Condicions
Humitat

Nº capes

Cops/
Capa

Index inflament

Canvi potencial
de volúm

SEC

3

7

0,37
0,036

No crític

Kg/cm²
N/mm² = Mpa
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DADES DE L'ASSAIG
B00020

Assaig de Ruptura a Compressió simple en provetes de sòl segons UNE 103400:1993

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

16/09/15

DATA FINAL

17/09/15

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG I DE LA MOSTRA
VELOCITAT

2,32 mm/min

INICI FISURACIÓ

4 % de la deformació

DIAMETRE PROV.

6,08 cm

ALÇADA PROV.

11,58 cm

HUMITAT MOSTRA

16,49 %

DENSITAT HUMIDA

2,095 g/cm3

DENSITAT SECA

1,798 g/cm3
Càrrega (Kp)

Resistència

Assolida

Corregida

130,00

125,51

RESULTATS

Kp/cm2
4,33

4,50

Càrrega corregida (Kp/cm2)

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Deformació longitudinal (%)

DADES DE L'ASSAIG
B00019

DETERMINACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE SULFATS SOLUBLES SEGONS ANNEX 5 DE LA EHE 98

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

16/09/15

DATA FINAL

17/09/15

RESULTAT

27,42

GRAU D'AGRESSIVITAT

Nul·la

mg/kg
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ACTA DE RESULTATS
DADES GENERALS
EXPEDIENT
1506268
PETICIONARI 03062 SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.

SISCOL SERVEIS I CONTROL, S.L.
NIF/CIF
OBRA

B62632641
00074 Escola Santa Anna - Sala Polivalent
Ref: 3491
Premià de Dalt

POBLACIÓ

C/ St. Pere, 15 1er
08301 MATARÓ

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN

Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.

DATA PRESA

04/09/2015

PROCEDÈNCIA

S-1

REFERÈNCIA

3491.2

TIPUS

SPT-4

COTES

7,0 - 7,6 m

DADES DELS ASSAIGS
B00048

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

B00010

Comprovació de la no plasticitat d'un sòl segons UNE 103104/93

Vic, a 16 de Setembre del 2015
Carles Rovira i Serra

Segell de còpia confrontada:

LOSTEC, S.A.

Myriam Serra i Serra

LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG
PER A LA CONSTRUCCIÓ

-18/09/2015-

-002-

DATA

CÒPIA NÚM.

Arquitecte Tècnic
Director tècnic del Laboratori

Geòloga

CÒPIA CONFRONTADA

Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL
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DADES DE L'ASSAIG
B00048

DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

16/09/2015

DATA FINAL

00/01/1900

Garbell UNE:

40

25

20

10

5

2

1

0,63

0,4

0,32

0,16

0,08

% que passa:

100,0

100,0

100,0

100,0

99,6

87,5

65,1

48,6

38,9

32,3

22,6

16,7

100
90

% Que passa

80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Mida partícules (mm)

DADES DE L'ASSAIG
B00010

COMPROVACIÓ DE NO PLASTICITAT segons UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

15/09/15

DATA FINAL

15/09/15

ÍNDEX PLASTICITAT
No Plàstic
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.15 Estructura. Memòria de càlcul
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1

Bases de càlcul

1.1

Vida útil nominal

Donat que l’ús de la construcció és del tipus convencional i en manca d’un requeriment superior
per part de la propietat s’ha considerat una vida útil nominal de 50 anys.

1.2

Característiques dels materials

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació.
1.2.1 Formigó
S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o postesat.
Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes,
són les següents:
1.2.1.1

Denominació i tipificació

Elements de formigó en fonaments:
Tipificació:

HA-30/B/20/IIIa

Característiques intrínseques:
Fck:

30.0 N/mm

Consistència:

Tova

TMA:

20 mm

Tipus d’ambient:

IIIa

Contingut mínim de ciment:

325 kg/m

Màxima relació A/C:

0.50

Resistència als 7 dies:

21.0 N/mm

2

3

2

Forjats i elements verticals:
Tipificació:

HA-30/B/20/IIIa

Característiques intrínseques:
Fck:

30.0 N/mm

Consistència:

Tova

TMA:

20 mm

Tipus d’ambient:

IIIa

Contingut mínim de ciment:

325 kg/m

2

3
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Màxima relació A/C:

0.50

Resistència als 7 dies:

21.0 N/mm

2

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat dels ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han
considerat en base a les normes corresponents, actualitzades a 2008, (RC-08):
1.2.1.2

Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació
ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE-08 en l’article
39º, apartat 5è.
D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica,
2
d’equació que per un formigó amb fck≤50N/mm :
 
ε
σ c  f cd 1 1 c
  ε c0







2

 ; 0  ε  0.002



on:
σc

és la tensió,

fcd

és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació
sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, f,
detallant en l’apartat 1.5 de la present memòria,

εc

és la deformació consegüent,

εc0

és la deformació a trencament en compressió simple si fck≤50N/mm2,

2
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica per un formigó amb fck≤50N/mm , l’equació de la
qual és:

σ  f cd ; 0.002  ε  0.0035
1.2.1.3

Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació:
a)

Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm:
E cm  8.500

b)

3

f cm, j

Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ec:
E c  β E  E cm
β E  1.30 

f ck
 1.175
400

on f cm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió:

fcm, j  fck, j  8 , en N/mm2
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1.2.1.4

Coeficient de Poisson

S’ha considerat el valor 0.2.
1.2.1.5

Coeficient de dilatació tèrmica

S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1
1.2.1.6

Coeficient de retracció

Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE-08.
1.2.1.7

Coeficient de fluència

Segons les indicacions de l’article 39.8 de la EHE-08
1.2.1.8

Assaigs i control

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assajos
als que ha d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta
en Obra del Formigó Armat i el Pla de Control adjunt
1.2.1.9

Aspecte extern

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament
en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present.
A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o
textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix.
1.2.2 Acer per armadures passives
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge
dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE-08, és:
B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica:
Acer armadura passiva:
B-500SD:

Soldabilitat, alta ductilitat

B-500S:

Soldabilitat

Límit elàstic fyk

≥500 N/mm2.

Mòdul d’elasticitat, E:

200.000 N/mm2.

1.2.2.1

Diagrama σ-ε de càlcul≥500 N/mm2.

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que
estableix la norma EHE-08, en l’article 38.4. En el diagrama indicat s’observa una llei trilineal, en la
que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor
E=200.000 N/mm2, vàlid per a intervals de tensió compresos entre –fyd <  < fyd, essent fyd la
resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els
coeficients de minoració de resistència, s.
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1.2.2.2

Característiques del material i assaigs

Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de sotmetre,
queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó
Armat i en el Pla de Control adjunt.
1.2.3 Acer laminat
S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs
d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma
“Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural Acero” es distingeixen les característiques dels
materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i volanderes, i per al material d’aportació.
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a què s’hauria de sotmetre,
queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura
metàl·lica. L’acer laminat considerat en projecte es del tipus S275JR per als perfils laminats i
S355JR per als perfils tubulars.
1.2.3.1

Acer per xapes i perfils

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025-2:2006 (Productes laminats en calent
d’acer sense aliatges, per a construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les
normes UNE-EN 10210-1:2007, relativa a perfils buits per a construcció acabats en calent d’acer
no aleat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:2007, relativa a seccions buides d’acer estructural
conformades en fred. A la taula (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les característiques
mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els
càlculs del present projecte d’estructura.
Tipus d’acer en xapes i perfils
2

S275JR

fy (N/mm ) xapes <16mm

275 N/mm2

Mòdul d’elasticitat, E

200.000 N/mm2

Mòdul d’elasticitat transversal, G

81.000 N/mm2

Coeficient de Poisson, ν:

0.30

Coeficient de dilatació tèrmica, λ:

1.2 x 10-5 (°C)-1

Densitat

7.850 Kg/m3.

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes
per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material.
Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament
es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor,
d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.).
1.2.3.2

Cargols, rosques i volanderes

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la
taula següent (DB SE-A-13, taula 4.3): L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es
del tipus TR 10.9., preveure el tractament de les superfícies segons s’indica en els plànols de
projecte.
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1.2.3.3

Materials d’aportació

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels
materials base.
1.2.3.4

Resistència de càlcul

Es defineix resistència de càlcul, fyd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i el
coeficient de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent.
fyd= fy/γM
Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha
adoptat com a resistència de càlcul el valor:
fud=fu/ γM2
essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última.

1.3

Característiques del terreny

1.3.1 Característiques geotècniques dels materials
A continuació s’especifiquen les característiques del terreny que exposa l’estudi geotècnic annex
al present document. Les característiques es defineixen en el geotècnic aportat per l’Ajuntament
de Premià de Dalt.
1.3.2 Hidrologia i nivell freàtic
Segons l’estudi geotècnic, no es detecta nivell freàtic.

1.4

Accions considerades

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present
informe.
Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions
accidentals.
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a
l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE.
1.4.1 Accions permanents
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació
amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 3 grups
d’accions permanents que es detallen a continuació.
1.4.1.1

Pes propi
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S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...),
reblerts (com els de terres) i equips fixes.
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent
s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals.
Elements:

Densitat:

Murs de fàbrica de totxo:
De totxo massís:

18.00 kN/m3

De totxo calat:

15.00 kN/m3

De totxo buit:

12.00 kN/m3

Murs de fàbrica de bloc:
De bloc buit de morter:

16.00 kN/m3

De bloc buit de guix:

10.00 kN/m3

Formigó:
Formigó armat:

25.00 kN/m3

Formigó en massa:

24.00 kN/m3

Formigó d’escòria:

16.00 kN/m3

Paviments:
Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total):

1.00 kN/m2

Terratzo:

0.80 kN/m2

Parquet:

0.40 kN/m2

Materials de coberta:
Planxa plegada metàl·lica:

0.12 kN/m2

Teula corba:

0.50 kN/m2

Pissarra:

0.30 kN/m2

Tauler de rajola:

1.00 kN/m2

Materials de construcció:
Sorra:

15.00 kN/m3

Ciment:

16.00 kN/m3

Pissarra:

29.00 kN/m3

Escòria granulada:

12.00 kN/m3

Reomplerts:
Terreny, com a jardineres...:

20.00 kN/m3
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Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE,
s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.80kN/m2,
multiplicat per la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. Així mateix,
per vivendes, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre la superfície del forjat, tal i
com indica el DB mencionat.
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per
una altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals.
Tancaments
Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions,
de totxo calat de 15 cm. i envà de totxo buit de 10 cm,
d’alçada fins als 3.00 m.

10,00 kN/m

Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, de
totxo calat de 15 cm i envà de totxo buit de 10, d’alçada
fins als 3.00 m

8,00 kN/m

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls sense
perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. Interior

14,00 kN/m

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls amb
perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. interior:

10,00 kN/m

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m

4,00 kN/m

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m. i
espessor 15 cm.:

6,00 kN/m

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i
espessor 10 cm:

4,00 kN/m

A les zones d’instal·lacions s’han considerat les càrregues que han indicat a l’equip
d’instal·lacions, (veure estats de càrrega en plànols i/o esquema en annex) i com a mínim s’ha
considerat una sobrecàrrega de 5,00 kN/m2
1.4.1.2

Pretesat

L’acció del pretesat s’ha avaluat prenent com a base a l’establert a la instrucció EHE-08. El
sistema de forces equivalents s’obté de l’equilibri del cable i estan composades per:


Forces i moments concentrats als ancoratges.



Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels mateixos.



Forces tangencials degudes al fregament.

El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la força de
pretesat en aquest punts, tenint en compte les pèrdues de força corresponent, la geometria del
cable i la geometria de la zona d’ancoratge.
1.4.1.3

Accions del terreny
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Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que pateix.
En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de
contenció de terres.
La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de
l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu en l’apartat 2.3.2.3, s’han determinat les accions del
terreny sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions:


Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar
al comportament de la fonamentació.



Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny



Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat
la forma i dimensions de l’encepat a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o
allò que pugui gravitar sobre ell.
Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha considerat
les sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com
subterrànies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i
ancoratges s’han considerat com a accions.
S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1
del DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine:
Empenta activa:
Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o la
deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa
es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’ha determinat mitjançant les
fórmules:
σ' a  K A σ' V 2·c'· K A
π φ
K A  tg 2   
 4 2

essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de
valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció.
Empenta passiva:
Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per una
estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta
passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant
les següents fórmules:
σ' p  K P σ' V 2·c'· K P
π φ
K P  tg 2   
4 2
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essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de
valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció.
Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de
contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la
densitat del material contingut.
He 

q
γ

essent  el pes específic del terreny contingut.
Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha
utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C.
S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una
sobrecàrrega per al subjacent.
L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives.
1.4.2 Accions variables
Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni
menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues
d’ús, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i
l’acció que produeix l’acumulació de neu.
1.4.2.1

Sobrecàrregues d’ús

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús.
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per les
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a
qualsevol punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant
simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament
de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella a la resta de casos descrits
a la taula anterior.
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores
de valor 2kN/m.
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols
importants o zones d’aglomeració.
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega
permesa en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE.
1.4.2.2

Accions sobre baranes i elements divisoris

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força
horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un
moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha
determinat en base a l’estipulat a la taula 3.3 del DB SE-AE.
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1.4.2.3

Vent

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a
ell. Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície
exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a:
qe=qb·ce·cp, essent:
qb= Pressió dinàmica del vent.
ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn.
cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma.
Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel
DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2.
Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i
l’altura en cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE.
Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel
al vent segons la taula 3.5 del DB SE-AE.
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit:
Edifici
Grau d’aspresa d’entorn considerat

II

Altura màxima de l’edifici

12.50 m

Coeficient d’exposició (ce (15m))

3.0

Pressió dinàmica del vent, qb:

0.50 kN/m2

Esveltesa en el pla paral·lel al vent:

5.8

Coeficients eòlics:
cp:

0.70

cs:

-0.30

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici
exposats al vent.
1.4.2.4

Accions tèrmiques

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat
possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu
d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per
això s’ha sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que
correspon al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats
a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les que consten a
”CTE DB SE-AE Anejo E. Datos climáticos”.
Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les
característiques dels materials.
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1.4.2.5

Neu

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb
la fórmula:
qn  μ·sk
essent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un
terreny horitzontal.
En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de
Premià de Dalt, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0.50 kN/m2.
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor
0.50 kN/m2.
1.4.3 Accions accidentals
1.4.3.1

Sisme

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02.
La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en
funció del seu ús, segons el criteri següent:


De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu
col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o
produir danys econòmics rellevants a tercers.



De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol
pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues
econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a
efectes catastròfics.



D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol
pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics.

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de
normal importància.
L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben travats entre
sí en totes les direccions.
Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma,
es calcula segons l’expressió:
ac = S ab
on:
ac

és l’acceleració sísmica de càlcul,

ab

és l’acceleració sísmica bàsica,



és el coeficient de risc i
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S

és el coeficient d’amplificació del terreny.

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat:
Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, :

Localitat: Premià de Dalt
ab:

0.04g

:

1.0

Coeficient d’amplificació del terreny, S:
Tipus de terreny:

Tipus II

Coeficient C:

2.00

Criteri:

ab0.1g

S

C
1.25



2.00
1.25

 1.60

Acceleració sísmica bàsica:
ac = S ab= 1.60x1.00x0.04g=0.064g<0.08g
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la
consideració de monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i
acceleració sísmica de càlcul determinades, NO han estat considerades les repercussions
produïdes per l’acció sísmica en l’estructura.
1.4.3.2

Foc

Les càrregues de foc s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental. En les zones de
trànsit destinades als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una acció de 20kN/m2
disposats en una superfície de 3m d’ample i 8m de llarg, a qualsevol de les posicions d’una banda
de 5m d’ample i en les zones de maniobra per on es preveu el pas d’aquest tipus de vehicles.
Per a comprovacions locals de resistència s’ha considerat una càrrega independent de l’anterior,
de 100 kN actuant en un dìametre de 20cm sobre el paviment acabat, en el punt més
desfavorable.
1.4.3.3

Impacte

Les càrregues de impacte s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental Per la
consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que
impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica.
S’ha considerat l’impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit.
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S’ha considerat l’impacte del contrapès dels aparells elevadors en els elements estructurals que
són susceptibles de rebre’l, tal com fossats penjats d’ascensor.
1.4.4 Estats de càrrega considerats
A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre en
base a les accions establertes en l’apartat anterior.

Zona:

Forjat sanitari

Tipus de Sostre:

Unidireccional

Gruix:

25+5 cm

Pes propi:

3,75 kN/m2

Càrregues permanents:

1,50 kN/m2

Sobrecàrrega d’ús:

5,00 kN/m2

Sobrecàrrega de neu:

0,00 kN/m2

TOTAL:

10,25 kN/m2

Zona:

Coberta

Tipus de Sostre:

Llosa massissa

Gruix:

20 cm

Pes propi:

5,00 kN/m2

Càrregues permanents:

1,50 kN/m2

Sobrecàrrega d’ús:

1,00 kN/m2

Sobrecàrrega de neu:

0,40 kN/m2

TOTAL:

7,90 kN/m2

1.5

Coeficients de seguretat

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a
continuació.
1.5.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a
cada cas es té:
1.5.1.1

Formigó armat
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Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta
distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de
pretesar, s.
Situació de projecte

Formigó c

Acer s

Persistent o transitòria

1,5

1,15

Accidental

1,3

1,0

1.5.1.2

Acer laminat

S’han adoptat els següents valors:
M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material.
M1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat.
M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió.
M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.
M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU.
M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de
forats ovals o amb sobre mesura.
1.5.2 Coeficients de majoració d’accions
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri
s’observen els coeficients que a continuació es detallen.
1.5.2.1

Formigó armat

Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, els coeficients de majoració
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats
Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS).
Situació Persistent
Tipus d’Acció

o transitòria

Situació accidental

Efecte
Favorable

Efecte
Desfavorable

Efecte
Favorable

Efecte
Desfavorable

Permanent

G=1,00

G=1,35

G=1,00

G=1,00

Pretesat

P=1,00

P=1,00

P=1,00

P=1,00

Permanent de valor no constant

G*=1,00

G*=1,50

G*=1,00

G*=1,00

Variable

Q=0,00

Q=1,50

Q=0,00

Q=1,00

Accidental

-

-

A=1,00

A=1,00

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims
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Tipus d’Acció

Efecte favorable

Efecte desfavorable

Permanent

G=1,00

G=1,00

Armadura pretesa

P=0,95

P=1,05

Armadura posttesa

P=0,90

P=1,10

Permanent de valor no constant

G*=1,00

G*=1,00

Variable

Q=0.00

Q=1.00

Pretesat

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei.

1.5.2.2

Acer laminat

En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix
el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4.

Tipus de verificació

Situació Persistent o transitòria
Efecte desfavorable

Efecte favorable

Pes propi

1.35

0.80

Empenta del terreny

1.35

0.70

Pressió aigua

1.20

0.90

1,50

0,00

desestabilitzadora

estabilitzadora

Pes propi

1.10

0.90

Empenta del terreny

1.35

0.80

Pressió aigua

1.05

0.95

1.50

0.00

Permanents
Resistència

Variable

Estabilitat

Permanents

Variable

Taula 3: Coeficients parcials  de seguretat per a accions.

1.6

Hipòtesis de càlcul

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims
(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS).
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1.6.1 Estructures de formigó armat i pretesat.
Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall:
Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents
criteris:



Situacions persistents o transitòries:

 γG, j Gk, j +  γG ,jGk,* j+ γP Pk + γQ,1 Qk,1 +  γQ,i ψ0,i Qk,i
*

j1

j1

i>1

Situacions accidentals:

 γG, j Gk, j +  γG j Gk,* j + γP Pk + γ A Ak + γQ,1ψ1,1 Qk,1+  γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j1

j1

,

i>1

Situacions sísmiques:

 γG, j Gk, j +  γG ,j Gk,* j + γP Pk + γ A AE,k +  γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j1

j1

i1

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat
amb els següents criteris:



Combinació poc probable o característica

 γG, j Gk, j +  γ G ,j G * k, j  γ PPk  γ Q,1Q k,1   γ Q,iΨ 0,1Q k,i
*

j1

j1

i1

Combinació freqüent

 γG, j Gk, j +  γ G ,j G * k, j  γ PPk  γ Q,1Ψ1,1Q k,1  γ Q,iΨ 2,i Q k,i
*

j1

j1

i1

Combinació quasi-permanent

 γG, j Gk, j +  γ G ,j G * k, j  γ PPk  γ Q,iΨ 2,i Q k,i
*

j1

j1

i1

On:
Gk,j

Valor característic de les acciones permanents

G*k,j

Valor característic de les accions permanents de valor no constant

Pk

Valor característic de l’acció del pretesat

Qk,1

Valor característic de l’acció variable determinant

ψo,i Qk,i

Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants

ψ1,1 Qk,1

Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant
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ψ2,i Qk,i

Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció
determinant o amb l’acció accidental

Ak

Valor característic de l’acció accidental

AE,k

Valor característic de l’acció sísmica

1.6.2 Estructures d’acer laminat, obra de fàbrica i fusta
Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad
estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall:
Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents
criteris:



Situacions persistents o transitòries:

 γG, j Gk, j +  γG * j G*k,j + γQ,1 Qk,1 +  γQ, i ψ0, i Qk, i
j1

j1

i>1

Situacions accidentals:

 γG,j Gk, j +  γG j Gk,* j + γ A Ak + γQ,1ψ1,1Qk,1 +  γQ,i ψ2,i Qk,i
j1

*
,

j1

i>1

Situacions sísmiques:

 γG, j Gk, j +  γG ,j Gk,* j + γ A AE,k +  γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j1

j1

i1

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat
amb els següents criteris:



Combinació característica

 γG, j Gk, j +  γ G ,j G * k, j  γ Q,1Q k,1  γ Q,i Ψ0,1Q k,i
*

j1

j1

i1

Combinació freqüent

 γG, j Gk, j +  γ G ,j G * k, j  γ Q,1Ψ1,1Q k,1   γ Q,iΨ 2,i Q k,i
*

j1

j1

i 1

Combinació quasi permanent

 γG, j Gk, j +  γ G ,jG * k, j   γ Q,i Ψ 2,i Q k,i
*

j1

j1

i1

On:
Gk,j

Valor característic de les accions permanents

G*k,j

Valor característic de les accions permanents de valor no constant

Qk,1

Valor característic de l’acció variable determinant
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ψo,i Qk,i

Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants

ψ1,1 Qk,1

Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant

ψ2,i Qk,i

Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció
determinant o amb l’acció accidental

Ak

Valor característic de l’acció accidental

AE,k

Valor característic de l’acció sísmica

1.7

Mètodes de càlcul.

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els
postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través
de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a
continuació.
D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul
en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta
manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en
l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general
s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment
les consideracions del càlcul elasto-plàstic.
L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es
detalla a continuació.
1.7.1 Estructures de barres
Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai.
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de
Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el
moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen.
En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial,
encara que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions de
la teoria en segon ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en
funció de l’esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una
aproximació pel mètode de Newton-Raphson.
1.7.2 Lloses contínues
Per a l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i tipus
sandvitx) i sol·licitades a càrrega transversal s’ha realitzat una aproximació mitjançant el mètode
dels elements finits, en règim lineal. Per això ha estat utilitzada la teoria de flexió de ReissnerMindlin, que té en compte la deformació transversal per tallant. Per a l’anàlisi de plaques
gruixudes, per a les que la relació llum/cantell és menor que 10, s’ha utilitzat la teoria directament;
en canvi, per a l’anàlisi de les plaques primes, per a les que la relació llum/cantell és igual o
superior a 10, s’ha utilitzat una variació sobre la teoria, imposant la condició de deformació per
tallant constant en els elements, el que permet abordar l’anàlisi segons un plantejament de
continuïtat Co, eliminant a la vegada l’efecte de bloqueig de la solució per tallant.
1.7.3 Murs pantalla i murs de contenció
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Per l’anàlisi de l’estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria
d’empentes actives i passives de Rankine, sobre un model basat amb el mètode de Winkler.
Per això, s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sol·licitat, per un costat, a les empentes
corresponents a cada fase constructiva i, per altre, a la reacció que provoca el seu encastament
sobre un semiespai elasto-plàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció convencionals, el
suport s’ha resolt directament mitjançant una sabata, en el cas de les anàlisis dels murs pantalla,
mitjançant el seu encastament en el terreny.
1.7.4 Estabilitat de talussos
Per la determinació de l’estabilitat dels talussos s’ha utilitzat el mètode de l’equilibri de masses de
terra discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques i obtenint el de
menor coeficient de seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat superior al valor 1.80
1.7.5 Comprovació de perfileria metàl·lica
La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la
norma “DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, segons mètodes elàstics i
anelàstics.
1.7.6 Armat de seccions de formigó armat i pretesat
L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama - que es
detalla en el present apartat d’aquesta memòria.
Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexocompressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o
esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les
equacions d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels
materials.
Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les
consideracions de la norma EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural.
1.7.7 Dimensionament dels elements postesats
L’armadura activa es dimensiona en Estat Límit de Servei (en endavant ELS), donat que és un
factor limitant molt més restrictiu que l’Estat Límit Últim (en endavant ELU). Succeeix sovint que el
ELS limitant i, per tant, el mètode per a dimensionar el postesat, és l’ELS de fissuració.
Per al dimensionament de la força de pretesat (que és equivalent al dimensionament de
l’armadura activa) es realitzen les comprovacions de tensions corresponents a descompressió i a
la no superació de la resistència a tracció del formigó. S’utilitzen les combinacions de càrregues,
tal i com especifica la instrucció EHE-08:
ELS de fissuració:
La comprovació de ELS fissuració es realitza seguint les especificacions de l’Article 49 de la
instrucció de formigó EHE-08.
En les seccions crítiques de les jàsseres es comprova que, tant en servei com en buit, el formigó
no superi la resistència a tracció, en la combinació freqüent d’accions. Això assegura la no
obertura de fissures al formigó que especifica la norma per a l’ambient considerat
D’altra banda es comprova que en tots els casos l’armadura activa estigui situada, per a la
combinació d’accions més desfavorable, en la zona comprimida de la secció.
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Es limita la màxima compressió en el formigó, també en la combinació d’accions més
desfavorable, a:
σ c,  0.60 f ck

Finalment es comproven les tensions en el formigó a les fibres extremes en les combinacions més
desfavorables. Això significa que es comproven tant en buit com en servei i als punts de l’element
postesat que siguin més crítics (tant per a moments positius com per negatius). Es limita en buit a
descompressió de la fibra superior, i a la no superació de 0.60 fck en la inferior per a moments
positius, i a la inversa en moments negatius. En servei es permet arribar a la resistència a tracció
del formigó a la fibra inferior en la zona de moments positius i superior en negatius. Es comprova,
a més a més, que la beina de l’armadura activa estigui situada en la zona comprimida de la secció
de formigó només en combinació quasipermanent. S’utlitzen els coeficients de seguretat indicats a
la normativa pels ELS de postessats especificats a la taua 2 de l’apartat 2.5.2.1 de la present
memòria.

1.8

Programes informàtics de càlcul utilitzats

1.8.1 Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals
SAP2000 v17.0, [CSI]. Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres, làmines i sòlids pel mètode
dels elements finits.
1.8.2 Post-processadors. Comprovació d’estructures
SAP2000 v17.0, [CSI]. Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres, làmines i sòlids pel mètode
dels elements finits.
PowerConnect v4.2.0.31 [BuildSoft nv] Anàlisi d’unions metàl·liques.
Diversos fulls de càlcul [ARCO 3, Arquitectura i Enginyeria, slpu]. destinats a la verificació i
dimensionat de tots els elements resistents i a l’armat i dimensionat de les seccions.

1.9

Criteris de dimensionat

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció
dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació:


ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul
desestabilitzants.



ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvoluparse en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les
sol·liciten.



ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.



ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica
de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 5.1.1.2 de la EHE-08 en
funció de la classe d’exposició de l’element



ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3
del DB SE. Això és:
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En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que
es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi
de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent:
Tipus de tancament

Valor fletxa/llum

Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes

1/500

Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes.

1/400

Resta dels casos

1/300

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per
les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element).
En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per
qualsevol combinació d’accions quasipermanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm (essent
L la llum de l’element).
Pel cas particular de sostres de formigó s’ha limitat la fletxa activa a 1cm.
En el cas de desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 1/300
i un desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici.


ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per
efecte rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que
els que es mostren a la taula següent.

Estructura

Freqüència mínima (Hz)

Gimnasos, palaus d’esports, estadis

8,0

Sales de festes i concerts sense seients

7,0

Centres comercials i locals de pública concurrència sense
seients fixes.

7,0

Sales d’espectacles amb seients fixes.

3,4

Passeres.

4,5

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor
pròxim als 3,00Hz.
Igualment s’ha tingut en consideració els requeriments de protecció contra incendis establerts a la
instrucció EHE-08 annex 6e, sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions del DBSI, secció SI 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als elements
de formigó i la massivitat necessària per als elements d’acer laminat per tal de garantir les
resistències establertes a les normes esmentades i en el projecte d’activitats de l’edifici.

2

Procés constructiu
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El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en
compte l’execució, per aquest ordre cronològic:


Capítol de Moviment de Terres i de fonaments



Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior.

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que
hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions
de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions
corresponent.

3

Manteniment de l’estructura

3.1

Elements constituïts per acer laminat

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva
estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió.
Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts.
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i
manteniment concret en base als següents preceptes:
1.

Control general del comportament de l’estructura



Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials
(humitats, condensacions, ús inadequat...).



Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no
afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions
localitzades...

2.

Control de l’estat de conservació del material

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició:


L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius.
(Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura
cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local
de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en
l’obra. Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.



L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada.
(Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura
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cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local
de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en
l’obra. Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.

L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe
d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura,
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada
cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes
característiques que l’utilitzat en l’obra.



En el present cas la classe d’exposició és de tipus C3. Les inspeccions es coordinaran fent
coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material.
Designació

Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any,
acers amb contingut baix de carboni
Classe d’exposició a la
corrosió atmosfèrica.

Pèrdua de massa g/m2

Pèrdua de gruix μm

C1

molt baixa

10

1.3

C2

Baixa

>10 fins a 200

>1.3 fins a25

C3

Mitja

>200 fins a 400

>25 fins a 50

C4

Alta

>400 fins a 650

>50 fins a 80

C5-I

molt alta (Industrial)

>650 fins a 1500

>80 fins a 200

C5-M

molt alta (marina)

>650 fins a 1500

>80 fins a 200

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició

3.2

Estructures de formigó

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que
el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el
procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la
prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements.
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment
concret en base als següents preceptes:
3.2.1 L’estructura de formigó és interior
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Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció EHE-08. Serà necessària una
revisió dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels
mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies
dels paraments.
Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores
anti-carbonatació.
3.2.2 L’estructura de formigó és exterior
Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb segons
taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció
EHE-08) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i
després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments.
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures
protectores anti-carbonatació.
3.2.3 L’estructura de formigó en ambient exposat
L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (classe d’exposició
IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques d’exposició segons taula
8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements
a sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
paraments.
Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores
anti-carbonatació.
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10
anys.

4

Higiene, salut i medi ambient

Es considerarà aquest requisits segons s’indica en l’article 5.1.3 de la EHE-08 en el cas que la
propietat ho hagi establert. Es recorda que la no consideració d’aquest requisit no obvia, en cap
cas, el compliment de la legislació mediambiental vigent en cada cas. Es vetllarà per l’execució de
processos que minimitzin l’impacta mediambiental.
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5

Normativa utilitzada

5.1

Normativa bàsica

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació
BOE: 25/01/08)


DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”



DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”



DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”



DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”



DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”



DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera”



DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008)
(modificació BOE: 24/12/08)
NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto
997/2002 (BOE: 11/10/02)
RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008)
(modificació BOE: 11/09/2008)

5.2

Normativa complementària

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les
indefinicions existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa
bàsica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa.
EUROCÓDIGO 0: Bases de cálculo de estructuras


EN 1990. Bases de cálculo de estructuras

EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras


EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas



EN 1991-1-2. Acciones en estructuras expuestas al fuego



EN 1991-1-3. Cargas de nieve



EN 1991-1-4. Acciones de viento



EN 1991-1-5. Acciones térmicas



EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución



EN 1991-1-7. Acciones accidentales



EN 1991-2. Cargas de tráfico en puentes
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EN 1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria



EN 1991-4. Acciones en silos y tanques

EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón


EN 1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego



EN 1992-2. Reglas de diseño en puentes de hormigón



EN 1992-3. Depósitos y estructuras de contención

EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero


EN 1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificios



EN 1993-1-2. Estructuras expuestas al fuego



EN 1993-1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío



EN 1993-1-4. Aceros inoxidables



EN 1993-1-5. Placas planas cargadas en plano



EN 1993-1-6. Láminas



EN 1993-1-7. Placas planas cargadas transversalmente



EN 1993-1-8. Uniones



EN 1993-1-9. Fatiga



EN 1993-1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal



EN 1993-1-11. Cables y tirantes



EN 1993-1-12. Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 hasta aceros de
grado S 700



EN 1993-2. Puentes de acero



EN 1993-3-1. Torres y mástiles



EN 1993-3-2. Chimeneas



EN 1993-4-1. Silos



EN 1993-4-2. Depósitos



EN 1993-4-3. Conducciones



EN 1993-5. Pilotes y tablestacas



EN 1993-6. Vigas carril

EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero
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EN 1994-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1994-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego



EN 1994-2. Reglas para puentes

EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera


EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1995-1-2. Estructuras sometidas al fuego



EN 1995-2. Puentes

EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería)


EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fábrica



EN 1996-1-2. Proyecto estructural en caso de incendio



EN 1996-2. Consideraciones de proyecto, selección de materiales



EN 1996-3. Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica

EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico


EN 1997-1. Reglas generales



EN 1997-2. Investigación de suelo y ensayos

EUROCÓDIGO 8: Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras


EN 1998-1. Reglas generales, acciones de sismo y reglas para edificación



EN 1998-2. Puentes



EN 1998-3. Evaluación y modificación de edificios



EN 1998-4. Silos, depósitos y tuberías



EN 1998-5. Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos



EN 1998-6. Torres, mástiles y chimeneas

EUROCÓDIGO 9: Proyecto de estructuras de aleación de aluminio


EN 1999-1-1. Reglas generales



EN 1999-1-2. Estructuras sometidas al fuego



EN 1999-1-3. Estructuras sometidas a fatiga



EN 1999-1-4. Condiciones para láminas conformadas en frío
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EN 1999-1-5. Estructuras laminares

“Manual para el cálculo de Tablestacas”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
NTE “Norma Tecnológica de la Edificación”
ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias” .
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05)
ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la
acción del viento”
ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento” . Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

6

Declaració de compliment dels documents bàsics

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes
les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en particular als
Documents Bàsics que es citen a continuació:


DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”



DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”



DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”



DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”



DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”



DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”

Premià de Dalt, a Setembre de 2017
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.16 Memòria tècnica per a la instal·lació d’electricitat
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1. OBJECTE
L’objecte del present projecte es el càlcul i disseny de la instal∙lació d’electricitat d’un nou esta‐
bliment destinat a Sala Polivalent per a l’escola Santa Anna
2. ANTECEDENTS
L’establiment restarà situat en l’àmbit de l’escola Santa Anna dins el recinte al lloc on s’indica a
plànols
3. ACTIVITAT
Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada amb vestu‐
aris i escenari. Es considera local de pública concurrència.
4. CARACTERISTIQUES DEL LOCAL
El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen als plànols
adjunts.
Les superfícies de cada estança son:

Espai

Superfície (m2)

Sala polivalent
Escenari
Rampa accés escenari
Magatzem 1
Magatzem 2
Vestuari escenari
Distribuidor vestidors
Aseo minusvàlids
Aseos homes
Vestidors homes
accés dutxes homes
Dutxes homes
Aseos dones
Vestidors dones
Accés dutxes dones
Dutxes dones
Aseos homes pati
Aseos dones pati
Sala màquines

203,55
31,51
8,86
13,92
12,7
23,31
7,25
6,1
9,56
22,09
1,66
7,58
9,56
20,68
1,66
7,58
6,93
6,82
10,13

TOTAL ÚTIL
TOTAL CONSTRUÏDA

411,45
448,44

L’Alçada del local varia entre 4.50 m i 6 m en la sala polivalent i 2.50 m en els vestuaris
L’horari de funcionament del local serà de dilluns a divendres de 8h a 17h en horari lectiu propi
de l’escola i es preveuen usos esporàdics dirigits
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5. CLASSIFICACIÓ. RELACIO D'I.T.C. A TENIR EN COMPTE
‐ Classificació:
El local s'ha de classificar com a LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA donat que hi hauran algunes
persones alienes o poc familiaritzats amb el centre. (ITC‐BT 028).
La instal∙lació elèctrica que discorri per l’exterior del local, a la intempèrie, (façana del local),
s’ha de classificar com a ENLLUMENAT EXTERIOR. (ITC BT 09)
Relació de les principals I.T.C. del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió a tenir en compte
ITC‐BT 06.‐
l’aire.

Xarxes aèries per a distribució d’energia. Conductors en instal∙lacions a

ITC ‐BT 07‐08.‐ Xarxes subterrànies per a distribució d’energia elèctrica.
ITC ‐BT 11‐12‐13‐14.‐ Instal∙lacions d’enllaç. Escomeses. C.G.P. Línia general d’alimentació.
ITC ‐BT 15‐16‐17.‐
Instal∙lacions d’enllaç. Derivacions individuals. Comptadors. Dispositius
privats de comandament i protecció.
ITC ‐BT 19‐20‐21.‐
protectors.

Instal∙lacions interiors. Prescripcions generals. Sistemes d’instal∙lació. Tubs

ITC ‐BT 22‐23‐24.‐
Instal∙lacions interiors. Protecció contra sobre intensitats, sobretensions,
contactes directes i indirectes.
ITC ‐BT 28.‐

Instal∙lacions en llocs de pública concurrència. Prescripcions particulars.

ITC ‐BT 30.‐

Instal∙lacions en locals de característiques especials

ITC ‐BT 36.‐

Instal∙lacions a petites tensions

ITC ‐BT 43‐44.‐

Receptors. Generalitats. Receptors d’enllumenat

ITC ‐BT 47.‐

Receptors. Motors.

ITC –BT 48.‐
dors.

Receptors. Transformadors, auto transformadors. Reactàncies. Condensa‐

ITC –BT 18.‐

Posades a terra.

ITC –BT 04.‐

Autorització i posada en servei d’instal∙lacions.
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6. POTENCIA ELECTRICA PREVISTA
La potencia elèctrica prevista es:
Nº
A)

Denom inació receptors

Pot. Unit.
(W)

Nº
uts .

Factor
s uplem.

Enllum enat
blo cs autònoms i automàtics d'emergència i seny alització de 8
W i 350 lm tipus LED.
llumin àries LED PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB de
85W
llumin à ries LED PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 de
22W (tipus downlight)
llumin àries LED PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840 (tipu s
dow nlight)
lluminàries LED PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840 29 w
estanca ip64
llumin à ries LED per exterior iGuzzini illuminazione S.p.A
MQ 13_LY32 - warm LED - Generallight - Electronic co ntrol
gear - 28W 4000lm -3000KN° MQ13_LY32
balisa marca NORMALUX MO DEL SIRO de 2h d 'autono mia i
permanent tipus LED blau
prev isió llums a carril electrificat escenari

8

23

1,00

184 W

85

9

1,00

765 W

22

31

1,00

682 W

28

12

1,00

336 W

38

10

1,00

380 W

33

9

1,00

297 W

1

6

1,00

6W

1.150

1

1,00

1.150 W

Potència total instal.lada d'enllumenat
arrodoniment
POTENCIA TOTAL PREVISTA D'ENLLUMENAT
B)

Potència total
(W)

Força Motriu:
1 UTA climatitzadora marca MUNDOCLIMA model BRC45/H. Motor impulsi ó GR-35C-ZID-DC-CR de 2,5 kW i
cabal 4500m3/h
2 UTA climatitzadora marca MUNDOCLIMA model BRC45/H. Motor extracci ó GR- 35C-ZID-DC-CR de 2,5 kW i
cabal 4500m3/h
3 Ventilador helico ï dal marca S&P model TD350/125
ecow att
4 Hidrobox marca Mitsubishi model Ecodan ERSD-VM2C
sense resistència elec.
5 Caldera BA XI model BIOS plus 70Fi centraletes
6 Bomba de recirculació marca grundf os model UPN20-7
7 Bomba de recirculació marca grundf os model MA GNA 1
25/60

3.800 W
6.200 W
10.000 W

2.500

1

1,25

3.125 W

2.501

1

1,25

3.126 W

46

2

1,25

115 W

2.000

1

1,00

2.000 W

200
50
92

1
1
1

1,00
1,00
1,00

200 W
50 W
92 W

8 Bomba de recirculació marca grundf os model MA GNA 1
25/40

56

1

1,00

56 W

9 Bomba de recirculació marca grundf os model MA GNA 1
25/80

119

1

1,00

119 W

300
1.000

1
3

1,00
1,00

10 previsió canó imatges
previsio bases endoll
Potència total instal.lada de força motriu
arrodoniment
POTENCIA TOTAL PREVISTA DE FORÇA MOTRIU
POTENCIA TOTAL INSTAL.LADA

Potència total a autoritzar se ràn :
Potència total a contractar seràn :

300
3.000
12.183
5.527
17.710

W
W
W
W
W

27.710 W

27.710
27.710

KW
KW
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7. TENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT
La tensió de subministrament serà:
3 * 400/230 Volts
8. DISPOSICIO GENERAL
La instal∙lació elèctrica s’efectuarà amb conductors aïllats de 750 Volts de tensió nominal, tipus
UNE 07‐Z1, allotjats sota tub de PVC rígid i blindat, (UNE IP‐XX7), tipus FERGONDUR, o similar, o
sota tubs de PVC flexibles i blindats, tipus REFLEX, en muntatge superficial, amb unions rosca‐
des, grau de protecció UNE IP‐XX7 mínim, o bé amb conductors aïllats multipolars de 1,000 volts
de tensió nominal, tipus UNE RZ1‐0.6/ 1 KV homologats com a tipus no propagador de flama i
baixa emissió de fums segons UNE 21123 ó UNE 211002 tipus Cca‐s1b,d1,a1 segons (UNE EN
50575); directament sota safates metàl∙liques o bé sota safates tancades de PVC de color blanc
en muntatge vist, amb grau de protecció mínim IP‐XX5, marca UNEX, sèrie 73, QUINTELA, sèrie
EUROQUINT, ó similar.
El marcatge corresponent a les propietats de combustió i producció de gasos segons UNE EN
50575 serà visible al cablejat així com la marca CE.
L’aparellatge, interruptors, commutadors i bases d’endoll seran de tipus normal.
Les bases d’endoll seran de tipus amb presa de terra incorporada, de material aïllant. La seva
intensitat nominal serà igual o inferior a la del dispositiu de protecció que les precedeixi.. Totes
les bases d’endoll tindrán protecció mecànica als contactes als orificis.
El quadre elèctric serà metàl∙lic i tancat, amb grau de protecció UNE IP‐44 mínim
Instal∙lació elèctrica a la intempèrie:
La instal∙lació elèctrica que discorri‐hi a l’exterior, façanes, s’efectuarà sota tubs de material aï‐
llant, amb paramenta, receptors i lluminàries amb grau de protecció contra les projeccions
d’aigua, UNE IP‐54 i coberta aïllant i hidròfuga.
La secció mínima dels conductors d’enllumenat exterior que es pugui instal∙lar disposats a la fa‐
çana serà de 6 mm² tipus RZ1‐0.6/1 KV

Instal∙lació elèctrica discorrent soterrada:
Les línies que discòrrin soterrades ho faran sota tub corrugat doble capa de PVC directament
en rasa sota llit de sorra. Per a pas per forjat sanitari es podrà aplicar la disposició general sota
safata o tub rígid.
Mecanismes:
Dins del local els interruptors es col∙locaran a una alçada mínima d'1.50 metres sobre el sòl i
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tindran un grau de protecció mínim UNE IP‐XX5. (Per exemple, marca LEGRAND sèrie PLEXO 55,
amb grau de protecció IP‐555).
Generalitats:


Els conductors seran aïllats de 750 Volts de tensió nominal, tipus UNE 07‐Z1‐V o de
1,000 Volts de tensió nominal, tipus UNE RZ1‐06/1 KV, homologats com a tipus no
propagador de flama i baixa emissió de fums segons UNE 21123 ó UNE 211002 tipus
Cca‐s1b,d1,a1 segons (UNE EN 50575) i segons s’indica a l’esquema elèctric unifilar
adjunt.



Les caixes de derivació utilitzades seran de material aïllant, grau de protecció mínim
IP‐54, proveïdes de borns de connexió.
Totes les bases d’endoll es connectaran al conductor de protecció de posada a terra
i aniran protegides amb cartutxos fusibles o interruptors magnetotèrmics adequats
a la intensitat nominal de les mateixes i a la secció dels conductors.





Tots els receptors, inclosos els d’enllumenat es connectaran al conductor de posada
a terra.



Totes les canalitzacions metàl∙liques es connectaran al conductor de posada a terra.



Es compensarà el factor de potència fins a un valor no inferior a 0.87.



S’efectuarà la connexió equipotencial entre les masses metàl∙liques dels aparells sa‐
nitaris, canalitzacions elèctriques i canonades metàl∙liques, que es connectarà al
conductor de protecció de posada a terra.

 El grau de protecció mínim de l’aparellatge serà UNE IP X5
 No s’instal∙laran mecanismes en els volums 0, 1 i 2
 Mecanismes: en volum 3, si estan protegits amb interruptor magnetotèrmic i diferen‐
cial de 30 mA.
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Motors:
Els circuits que alimentin motors estaran dimensionats per a una intensitat no inferior al
125 % de la nominal a plena carrega dels motors en qüestió.
Tots els motors es protegiran contra els curt‐circuits, sobrecàrregues i fallades de fase, per
mitjà de relés tèrmics diferencials.

Enllumenat d'emergència:
S’efectuarà la instal∙lació de blocs autònoms i automàtics d’enllumenat d’emergència i senya‐
lització, tipus LEGRAND – URA21LED o similar, assenyalant permanentment la situació dels
passos i sortides.
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9. ESCOMESA
L’escomesa enllaçarà amb la xarxa de baixa tensió que la companyia subministradora (ENDESA),
disposa al sector. Així mateix es valora i es parteix de la sol.licitus de nou subministrament amb
ref.: NSCRMT 0557153 sol.licitada per l’Ajuntament de Premià de Dalt
10. COMPTADORS ELECTRICS
Els comptadors elèctrics estan allotjats en un armari encastat al mur llindar de l’edifici, en el
lloc indicat als plànols adjunts.
Els comptadors estan allotjats en mòduls de doble aïllament, construïts amb poliester i fibra de
vidre, amb tapes de policarbonat i juntes de polipropilè.
El cablejat interior dels mòduls de la centralització de comptadors s’efectuarà completament
amb conductors aïllats de 750 ó 1.000 V. de tensió nominal, tipus UNE H‐07‐V o Rz1‐0.6/1KV,
homologats com a tipus no propagador de flama i baixa emissió de fums segons UNE 21123 ó
UNE 211002 tipus Cca‐s1b,d1,a1 segons (UNE EN 50575), sota tub aïllant rígid i blindat, (resistèn‐
cia a la compressió = 4, resistència a l’impacte = 3) tipus FERGONDUR o similar, de forma que
cada derivació sigui independent de les demés. Es tindrà en compte l’estipulat al Vademécum de
la companyia subministradora en vigor.
11. DERIVACIO INDIVIDUAL
Enllaçarà els comptadors elèctrics de l’abonat amb el quadre general de comandament i pro‐
tecció. Aquesta línia complirà:
‐ S’efectuarà amb conductors aïllats de 750 ó 1.000 volts. de tensió nominal, tipus UNE 07‐Z1 o
RZ1‐06/1 KV, homologats com a tipus no propagador de flama i baixa emissió de fums segons
UNE 21123 ó UNE 211002 tipus Cca‐s1b,d1,a1 segons (UNE EN 50575), segons que s’indica a
l’esquema elèctric unifilar adjunt.
‐ El diàmetre dels tubs de protecció dels conductors estarà d’acord amb l’indicat a la instrucció
ITC‐BT‐15 i serà el que s’indica a l’esquema elèctric unifilar adjunt.
‐ Secció : 4*16 mm².
12. CIRCUITS PRINCIPALS
La instal∙lació interior s’ha dividit en 30 circuits diferents a fi de localitzar les avaries, d’acord
amb el indicat a la instrucció ITC‐BT‐19 i segons el que es descriu a l’esquema elèctric unifilar
adjunt.
13. QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIO
El lloc indicat als plànols adjunts s'hi instal∙larà el quadre general de comandament i protecció,
en mòduls de doble aïllament, que allotjarà els dispositius de comandament i protecció contra
els contactes indirectes, (interruptors diferencials), curtcircuits i sobrecàrregues, (interruptors
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magnetotèrmics) i interruptor de control de potència magnetotèrmic, (ICPM).
A l'esquema elèctric unifilar adjunt s'hi indica el nombre i característiques dels dispositius de
protecció esmentats.
14. PROTECCIO CONTRA ELS CONTACTES INDIRECTES
La protecció contra els contactes indirectes s’efectuarà amb la posada a terra de les masses
més els dispositius de tall per intensitat de defecte, (interruptors diferencials), que seran d’alta
sensibilitat, (30 ma.), per a enllumenat i bases d’endoll per a usos múltiples , i de mitjana sensibi‐
litat, (300 ma.) per a força motriu.
A fi de que la protecció sigui selectiva la instal∙lació d'enllumenat es protegirà amb 6 interrup‐
tors diferencials protegint cadascún part de la instal∙lació i la força motriu amb altres 9
El valor màxim que podrà tenir la resistència a terra perquè la tensió de defecte de qualsevulla
massa metàl∙lica sigui inferior a 24 Volts. serà (ITC‐BT‐24‐4):

24
R < ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 46 Ω
1.732*0.3
Malgrat això es reduirà el valor de la resistència a terra fins a un valor inferior a 37 Ω.
S’efectuarà una connexió equipotencial entre les masses dels aparells sanitaris existents i cana‐
litzacions metàl∙liques i demés elements conductors accessibles, que es connectarà al conductor
de protecció de posada a terra.
Es connectaran a terra:
‐ La instal∙lació de parallamps.
‐ La instal∙lació de fontaneria, gas, dipòsits, i guies dels aparells elevadors.
‐ La maquinària en general.
‐ Les connexions equipotencials dels aparells sanitaris.
La presa de terra s’efectuarà amb un conductor de coure nu de 35 mm. de diàmetre mínim,
enterrat horitzontalment en el terreny, i donant la volta a tot el perímetre de l’edificació.
Es connectaran a aquest conductor l’estructura metàl∙lica de l’edifici i en estructures de formigó
armar, almenys un ferro de l’armadura de cada sabata
La línia principal de terra tindrà una secció segons càlcul específic, amb un mínim de 16 mm² i
enllaçarà amb els conductors de protecció de totes les parts de l’edifici a connectar a terra.
S’instal∙larà una caixa de separació de terres en la connexió de la presa de terra, del model
normalitzat.
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Càlcul de la resistència de terra prevista:
La presa a terra es preveu amb un conductor nu de coure de 1*35 mm² de secció nominal enter‐
rat en el terreny, i depreciant les piques de terra verticals que s’hi puguin haver instal∙lat.
D’acord amb les taules de la ITC‐BT‐18:
‐ tipus d’elèctrode: conductor enterrat horitzontalment en tot el perímetre de l’edifici
‐ naturalesa del terreny: calisses toves
‐ resistivitat del terreny (ρ) en ohms/metre: < 300
‐ intensitat de defecte màxima prevista: 0,300 A
‐ llargada total del conductor de posada a terra: 80 m.l. mínim
El valor a preveure de la tensió de contacte serà:
Conductor horitzontal:
1.25* 2*1.732*Id*ρ
1.25* 2*1.732*0.300*300
Uc < ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 4,87 Volts
L
80
15. PROTECCIÓ CONTRA LES SOBRETENSIONS
D’acord amb la ITC BT 23 del vigent REBT les instal∙lacions interiors s’hauran de protegir contra
les sobretensions transitòries en els cassos que s’especifiquen amb caràcter obligatori:






Edificis proveïts de parallamps
Edificis que es troben dins d’un radi de 50 metres d’un parallamps propi o aliè
Edificis quina alimentació elèctrica és per una línia de distribució aèria amb conductors
despullats o aïllats.
Edificis amb serveis essencials
Activitats industrials no interrompibles

Quan sigui uns dels cassos en que és obligatòria la protecció les proteccions que s’establiran
en els quadres generals de cada abonat individual, garatge o serveis comuns seràn els del
grau corresponent s la protecció d’electrodomèstics (categoria II) que limitin la sobretensió
passant a un màxim de Up≤ 2,5 KV.
Excepció feta de que l’ús de la instal∙lació sigui per receptors especialment sensibles o amb
poca sensibilitat, en que s’establiran proteccions de categoria I o categoria III
S’instal∙larà un mòdul de protecció per cada fase i pel neutre col∙locats aigües avall de
l’interruptor diferencial, que connectarà la instal∙lació amb el conductor de protecció de po‐
sada a terra.
La secció del conductor derivador de la sobretensió serà de 16 mm² com a mínim i es prote‐
girà amb un interruptor magnetotèrmic de 20A com a màxim.
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D’acord amb l’article 13.2 de la Norma Tècnica Particular d’embrancaments i instal∙lacions
d’enllaç en baixa tensió (NTP‐IEBT) de Fecsa Endesa d’octubre de 2006, totes les instal∙lacions
interiors de cada abonat individual, garatge o serveis comuns es protegiran contra les sobreten‐
sions permanents amb caràcter obligatori
Per això s’instal.larà en cada quadre de protecció d’abonat una bobina de protecció contra so‐
bretensions que actuí sobre l’intrerruptor automàtic de protecció, magnetotèrmic o diferencial
associat quan la tensió d’entrada superi més d’un 15% del valor de la nominal
16. CALCUL DELS CIRCUITS
A l’apartat 1.14 s’han descrit els circuits principals i les seves funcions, ara es descriurà el seu
dimensionat.
El càlcul dels circuits s’ha efectuat d’acord amb les següents instruccions del vigent R.E.B.T.:
‐ Intensitat màxima admissible als conductors: ITC BT 19
‐ Conductors de connexió dels motors: ITC BT 47
‐ Secció dels conductors de protecció: ITC BT 19
‐ Caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal∙lació i qualsevol punt de la mateixa:
‐ Secció de la línia d’enllaç amb terra, línia principal de terra i les seves derivacions: ITC BT
19
8.1.
‐ Caiguda de tensió de la derivació individual: ITC BT 15
A la taula del full següent s’indiquen les caigudes de tensió de la línia repartidora, de les deri‐
vacions individuals i dels diferents circuits d’enllumenat i de força motriu, podent‐ne observar
que la caiguda de tensió de la línia repartidora és inferior al 0.50 %, (1.90 Volts), les caigudes de
tensió de les derivacions individuals inferiors a l'1.00 % (2.20 Volts i 3.80 Volts, respectivament
per a línies monofàsiques o trifàsiques) i que la caiguda de tensió màxima entre l’origen de la
instal∙lació i qualsevol punt de la mateixa és inferior al 3%, (6.60 Volts), per als circuits
d’enllumenat i al 5 %, (19.00 Volts), per als circuits de força motriu.
Premià de Dalt, a Juny de 2017
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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DENOMINACIÓ

V
FORÇA

TAULA DE CAIGUDES DE TENSIÓ EN LINIES ELECTRIQUES

Samuel Romero Díaz
V
230 V
400

391 v FINAL

630 KVA

Ucc prevista del transformador de capçalera (%) =

Intensitat de curtcircuit de la font prevista =

18,19 KAmp

Perdues en el coure del transformador previstes =

Impedancia equivalent de la font =

12,70 mohms Modalitat taula per caigudes

Potencia eléctrica de la font prevista =

RECEPTORS

CIRCUIT

TIPUS

Nº

et

cable
1,50
metres RZ
1
metres 750V cable
50,00
metres RZ -

225 v FINAL

POTENCIA
parcial

POTENCIA INTENSITAT

CIRCUIT

CIRCUIT

CIRCUIT

(W)

(W)

(Amps)

COEF.
DE
FACTOR
SIMULT
.
POTENCIA

(%)

COS fi

Coef. Simultaneitat LR en cas de centralització (%) 1=00,00 %

5,00 %
6,5

KW

NO ACUMULATIVA

Potència a autoritzar:

27,71 kw

Seccio
LONG. Nº DE
Cond
Nº DEL
Nº
TIPUS I MAX ADM.
COND COND Proposa Cond. CIRCUI TIPUS TIPUS
CIRC
CU o
CABLE Tª (ºC)
AGRU
Cond
PIA MAX
UC- UCTO da S/.
T
INSTAL
AGRU
RS
AL
JAT
P
multiple(A)
P
ANTER
MULTI I nom
(m.l.) TORS PLES (mm2)
IOR

SECCIO
PIA
adoptada

Corva

2,50

4,00

6,00

10,00

16,00

25,00

35,00

10

43

-

-

-

-

531
-

-

70,00

95,00

-

-

C. TENSIO C. TENSIO C. TENSIO

120,00

-

56

150,00

-

185,00

-

240,00

-

Imp. total

Icc max

Icc max

corregida

CIRCUIT

ANTERIOR

TOTAL

Rcc

Xcc

Zcc

Zk

inici tram

final tram

Pdc
magnetotèr

DEF(mm2)

(%)

(%)

(%)

(mohms)

(mohms)

(mohms)

(mohms)

(kA)

(kA)

mínim (kA)

Impedàncies directes de les línies

2,6203

12,4251

12,6984

12,6984

0,0000

2,9610

1,8040

3,4673

16,1657

18,1871

14,2862

et

18,1871

0
RED BT

RED BT

DERIVACIÓ IND./ LR

DI

quadre general
EMERGENCIES GIMNÀS
1/2 ENLLUMENAT GIMNAS
1/2 ENLLUMENAT GIMNAS
EMERG ESCENARI
ENLL ESCENARI
ENLL ESCENARI CARRIL I PROJECTORS
EMERG VEST I WC1

20

RED BT

LINIA REPART

LLUM VEST 1
LLUM WC ADAPTAT
EMERG VEST2 I WC
ENLL VEST 2
ENLL ASEOS 2 I PAS
EMERG MAGATZEM I VESTID
LLUM MAGATZEM 1 I 2
LLUM VEST I WC EXTERIORS
LLUM EXTERIOR
PRDVISIÓ BASES ENDOLL A CAIXA CETAC
PRDVISIÓ BASES ENDOLL A VEST 1 I WC
PRDVISIÓ BASES ENDOLL A VEST 2 I WC
PRDVISIÓ BASES ENDOLL A MAGATZEM 1 I 2
PRDVISIÓ BASES ENDOLL A VESTID I WC EXT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
FORÇA
FORÇA
FORÇA
FORÇA
FORÇA

64
425
340
8
336
1.156
32
190
110
32
190
110
40
116
198
297
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300

PRDVISIÓ BASES ENDOLL ESCENAR

22

FORÇA

2.300

PRDVISIÓ BASES ENDOLL VARIS

23

FORÇA

2.300

CLIMATITZADR BRC 45/H MOTOR IMPULSIO

24

FORÇA

2.500

CLIMATITZADR BRC 46/H MOTOR EXTRACCIO

25

FORÇA

2.500

VENTILACIÓ VEST 1

26

FORÇA

46

VENTILACIÓ VEST 2

27

FORÇA

46

PREVISIO CANÓ PROJECIO

28

FORÇA

300

A SUBQUADRE CALDERES

29

FORÇA

ENLL INTERIOR TERRA TÈCNIC

30

LLUM

BASES ENDOLL INTERIOR TERRA TÈCNIC

31

FORÇA

4.893
297
2.300

4

AL

et

B

3x XLPE o EPR
40

1

W

80

80

40

240

0,0000

C

16

0,1874

0,0000

0,1874

19,7400

1,5680

19,8022

35,9679

14,2862

6,4209
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
2,5
2,5
2,5
6
2,5
2,5

0,0614
0,4390
0,3011
0,0021
0,1612
0,1280
0,0142
0,1122
0,0528
0,0177
0,1472
0,0528
0,0369
0,0770
0,1607
0,4383
0,1768
1,2729
1,6972
1,5274
1,6972
1,1880
2,1215
0,0418
0,0418
0,0187
0,0221
0,1550
0,1418
0,3068
1,6972

0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
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0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874
0,1874

0,2488
0,6265
0,4885
0,1895
0,3486
0,3154
0,2016
0,2996
0,2402
0,2051
0,3346
0,2402
0,2243
0,2644
0,3481
0,6257
0,3642
1,4603
1,8846
1,7149
1,8846
1,3754
2,3089
0,2292
0,2292
0,2061
0,2095
0,3424
0,3292
0,4942
1,8846

231,6600
249,4800
213,8400
62,3700
115,8300
26,7300
106,9200
142,5600
115,8300
133,6500
187,1100
115,8300
222,7500
160,3800
196,0200
356,4000
111,3000
133,6500
178,2000
160,3800
178,2000
124,7400
222,7500
27,8500
27,8500
98,0100
115,8300
124,7400
48,2300
249,4800
178,2000

4,0300
4,3400
3,7200
1,0850
2,0150
0,4650
1,8600
2,4800
2,0150
2,3250
3,2550
2,0150
3,8750
2,7900
3,4100
6,2000
4,0500
2,3250
3,1000
2,7900
3,1000
2,1700
3,8750
0,7150
0,7150
1,7050
2,0150
2,1700
1,7550
4,3400
3,1000

231,6951
249,5177
213,8724
62,3794
115,8475
26,7340
106,9362
142,5816
115,8475
133,6702
187,1383
115,8475
222,7837
160,4043
196,0497
356,4539
111,3737
133,6702
178,2270
160,4043
178,2270
124,7589
222,7837
27,8592
27,8592
98,0248
115,8475
124,7589
48,2619
249,5177
178,2270

267,6629
285,4856
249,8402
98,3473
151,8154
62,7019
142,9041
178,5494
151,8154
169,6381
223,1062
151,8154
258,7516
196,3721
232,0175
392,4218
147,3415
169,6381
214,1948
196,3721
214,1948
160,7267
258,7516
63,8271
63,8271
133,9927
151,8154
160,7267
84,2298
285,4856
214,1948

6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
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6,4209
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6,4209
6,4209
6,4209
6,4209
6,4209

0,8628
0,8090
0,9244
2,3483
1,5212
3,6833
1,6161
1,2935
1,5212
1,3614
1,0351
1,5212
0,8925
1,1761
0,9954
0,5885
1,5674
1,3614
1,0782
1,1761
1,0782
1,4369
0,8925
3,6183
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1,7236
1,5212
1,4369
2,7419
0,8090
1,0782

10
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10
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2,5
1,5
2,5

0,0122
0,0006
0,0849

0,3292
0,3292
0,3292

0,3414
0,3298
0,4141

44,5500
14,8000
8,9100

0,7750
0,1680
0,1550

44,5567
14,8010
8,9113

128,7865
99,0307
93,1411

2,7419
2,7419
2,7419

1,7933
2,3321
2,4795

3
3
3

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
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0,0385
0,0096
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0,3292
0,3292
0,3292
0,3292
0,3292

0,8457
0,3677
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0,3292
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0,3521
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0,0000
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1,0850
0,9300
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0,0000
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62,3794
53,4681
53,4681
0,0000
53,4681
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137,6979
137,6979
84,2298
137,6979
137,6979

2,7419
2,7419
2,7419
2,7419
2,7419
2,7419

1,5753
1,6772
1,6772
2,7419
1,6772
1,6772

3
3
3
3
3
3
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29.1
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2.300
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RESERVA

29.4
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CALDERA
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29.7
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56

BOMBA SECUNDARI UTA
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.17 Memòria tècnica per a la instal·lació de para-llamp
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1.‐ OBJECTE
L’objecte del present projecte es el càlcul i disseny de la instal∙lació de parallamps d’un
nou establiment destinat a Sala Polivalent per a l’escola Santa Anna
2.‐ ANTECEDENTS
L’establiment restarà situat en l’àmbit de l’escola Santa Anna dins el recinte al lloc on
s’indica a plànols. Aquesta instal∙lació restarà situada a l’escola existent per cobrir tot
el recinte existent i d’ampliació.
3.‐ ACTIVITAT
Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada
amb vestuaris i escenari. Es considera local de pública concurrència.
4.‐ CARACTERISTIQUES DEL LOCAL
El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen
als plànols adjunts.
5.‐ INSTAL∙LACIÓ DE PARALLAMPS
S'iniciarà la instal∙lació amb la col∙locació en la part més alta de l’edifici de l’escola
existent d'un cap de captació marca INGESCO, model PDC 6.4, de 105 metres de radi
de zona de protecció (nivell III), en un pal (màstil) de tub de ferro galvanitzat de 50
mm de diàmetre nominal, d’uns 6 metres de longitud, superant en 2 metres qualsevol
zona a protegir, incloent antenes, fixat amb suports del mateix material encastats a
l'obra de fàbrica i separats com a màxim cada 70 cm.
El suports seran de perfils L 50.6 com a mínim.
En la base del cap de captació s'hi soldarà el cable conductor.
Les antenes receptores es connectaran al conductor de baixada amb una via de
xispes i un conductor de coure de 50 mm² de secció nominal.
Els cables conductors de baixada seran de coure rígid de 50 mm² de secció nominal,
discorreran en muntatge vist per la coberta de l’edifici fins a arribar el punt de descens
vertical fixa a l’estructura de l’edifici mitjançant grapes amb tanca a pressió.
En els trams que discorreixi en muntatge vist:
 Es subjectarà amb grapes d'acer galvanitzat, separades com a màxim cada 33
cm.
 Les grapes, separaran el conductor almenys 15 cm. de l'obra de fàbrica.
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 Es protegirà contra les accions mecàniques amb tub d’acer galvanitzat fins a 3
metres d’alçada
Un cop en la vertical dels baixants i des de la seva part superior descendiran
verticalment fins a nivell del terreny, sota un tub de PVC rígid de 50 mm de diàmetre
interior, en una cambra d’aire paral∙lela a un baixant d’aigües pluvials, per zones
comunes (caixa d’escala) perquè sigui registrable des de cada planta, encara que si és
possible preferiblement el descens des de la coberta seran per la part exterior de la
façana.
Les corbes del conductor tindran un radi mínim de 20 cm. i un angle d'obertura no
superior a 60 °.
Les unions de cable s’efectuaran amb soldadura aluminotèrmica.
El conductor de parallamps es separarà de qualsevol altre canalització o conductor
de qualsevol classe, almenys 15 cm.
S’evitaran les proximitats amb conductors elèctrics, en cas d’encreuament es
protegirà el conductor del parallamps en un tub metàl∙lic que es perllongarà almenys 1
metre per cada costat i que es connectarà al baixant.
El conductor de posada a terra del parallamps es separarà almenys 5 metres de
canonades de gas.
En la seva part inferior, el cable conductor es protegirà amb un tub vertical de ferro
galvanitzat de diàmetre nominal 50 mm. De 3 metres com a mínim , que s'encastarà
en el paviment.
En el sòl, el conductor s'enterrarà a una profunditat de 80 cm. com a mínim, i
discorrerà separat 50 cm. com a mínim d'altres conductors o canalitzacions de serveis
que poguessin discórrer‐hi.
La presa de terra de parallamps estarà separada almenys 15 metres de preses de
terra de centres de transformació.
S'efectuarà i es connectarà a una presa de terra d’elèctrode múltiple de grafit, tipus
INGESCO amb una resistència a terra inferior o igual a 10 ohms, independent de
qualsevol altre de l'edifici i prou separada perquè no s'hi interfereixin.
En el cas de no poder aconseguir aquest valor de la resistència a terra amb piques o
plaques de coure o acer courejat, s'efectuaria a base de productes especials.
S’efectuarà i instal∙larà una arqueta de registre amb punt de comprovació en el punt
de posada a terra per a instal∙lar el pont de separació de terres i mesura de la
resistència a terra.
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Disposarà de tub d’humidificació i 4 perforacions de reserva de 2 metres de fondària,
amb elèctrodes de grafit amb espiral interior, reserva mineral i drenatge de
conservació.
S’instal∙larà un comptador de llamps tipus INGESCO model CDR 11 i un dispositiu
mesurador del corrent PCS en la part inferior del baixant a una alçada de 2 a 3 metres
Abans de realitzar la instal∙lació segons s’ha descrit es comprovarà que l’edifici no
conté cobertes o façanes metàl∙liques, en quin cas s’hauria de recalcular el sistema de
protecció tenint en compte aquestes superfícies conductores.
Sistema intern:
Elements de protecció que disminueixen els efectes de les descàrregues atmosfèriques
dins de l’espai a protegir
S’uniran a la presa de terra de l’edifici amb conductors equipotencials o protectors de
sobretensions:
 L’estructura metàl∙lica de l’edifici
 Les instal∙lacions metàl∙liques
 Els elements metàl∙lics exteriors
 Els circuits les instal∙lacions elèctriques i de telecomunicacions
 I el sistema extern de protecció
Si no es poden realitzar aquestes unions equipotencials els conductors de baixada de la
protecció contra el llamp es separaran a una distància superior a 0,10*L dels elements
conductors (essent L la distància vertical entre l’element conductor no protegit i la
posada a terra)
En el projecte de instal∙lació elèctrica de l’edifici es descriuran els dispositius de
protecció contra les sobretensions permanents i transitòries de les instal∙lacions
interiors.
6.‐ NORMATIVA
En l'execució de les instal∙lacions es tindran en compte les següents normes o
reglaments:
PROTECCIÓ CONTRA EL RAIG:
ESPANYA
 CTE‐DB SUA 8: Codi tècnic de l'edificació. Document de seguretat d'utilització.
Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp.
 UNE‐EN 62.305: Protecció contra el llamp.
 UNE 21.186: 2011: Protecció contra el llamp: Parallamps amb dispositiu
d'encebament. Desembre de 2011.
 Instrucció ITC‐BT‐23 del Ministeri d'Indústria i Energia. Aprovat pel Reial Decret
842/2002 del 2 d'agost de 2002
3
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 Instrucció ITC‐BT‐18 del Ministeri d'Indústria i Energia: "Posades a Terra
PREVENCIÓ:
ESPANYA
 REAL DECRET 1215/1997 Ordre de 18 de Juliol de 1997 publicat al BOE 7
d'Agost 1997 (núm. 188). Llei de prevenció de riscos laborals.
o "Els equips de treball que puguin ser assolits pels raigs durant la seva
utilització han d'estar protegits contra els seus efectes per dispositius o
mesures adequades".
 REAL DECRET 1997.01.17 núm. 39/1997, publicada al BOE 31 de gener de 1997
(núm. 27). Serveis de prevenció de riscos laborals,
 "Article 5. Procediment: "Quan l'avaluació exigeixi la realització de
mesuraments, anàlisis o assaigs i la normativa no indiqui o concreti els mètodes
que han d'emprar, o quan els criteris d'avaluació contemplats en aquesta
normativa hagin de ser interpretats a la llum d'altres criteris de caràcter tècnic,
es podran utilitzar, si n'hi ha, els mètodes o criteris recollits en: normes UNE
 REAL DECRET 486/1997 Ordre 14 d'abril, pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
o "Annex II: Ordre, neteja i manteniment
o ...
o 4. Els llocs de treball, i en particular, les seves instal∙lacions, han de ser
objecte d'un manteniment periòdic, de manera que les seves condicions
de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte,
esmenant amb rapidesa les deficiències que puguin afectar la seguretat
i salut de els treballadors ".
 REAL DECRET 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma bàsica
d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats
que puguin donar origen a situacions d'emergència.
o "La Norma bàsica d'autoprotecció estableix l'obligació d'elaborar,
implantar materialment i mantenir operatius els Plans d'Autoprotecció
... amb caràcter previ, en l'anàlisi i avaluació dels riscos, en l'adopció de
mesures preventives i de control dels riscos ...".
COMUNITAT EUROPEA
 DIRECTIVA 82/501 / CEE: Directiva 82/501 / CEE del Consell, de 24 de juny de
1982, relativa als riscos d'accidents greus en determinades activitats industrials.
o "... el principi segons el qual la millor política consisteix a evitar, des de
l'origen, la creació de contaminació i altres danys; que convé, per tant,
concebre i orientar el progrés tècnic tenint en compte la necessitat de
protegir el medi ambient; . "
7.‐ QUALITATS DELS MATERIALS
Les qualitats dels materials a emprar són les indicades en aquesta memòria i als estats
d'amidaments adjunts.
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8.‐ CÀLCUL DE LA INSTAL∙LACIÓ
El càlcul de la necessitat d’instal∙lació s'ha efectuat segons el Codi Tècnic de l’Edificació
DB‐SU‐8
 EVALUACIÓ DEL RISC D'IMPACTE DE RAIG (Norma CTE SU 8)
‐ Situació geogràfica: Estructura ubicada a PREMIA DE DALT (MARESME)
‐ Densitat d'impactes de llamp sobre terreny: 4 Impactes / any, km2
 DETERMINACIÓ ÍNDEX Na
(Freqüència acceptable d'impacte de llamp sobre l'estructura a protegir)
C2 ‐ Coeficient de l'estructura: Teulada Comú i estructura Comú
C3 ‐ Contingut de l'estructura: Un altre
C4 ‐ Ocupació de l'estructura: Ús públic
C5 ‐ Conseqüències sobre l'entorn: Resta d'estructures
C ‐ C2 * C3 * C4 * C5: 3
Na ‐ Freqüència acceptable d'impacte de raigs: 0,001833
 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX Ne
(Freqüència esperada d'impacte de llamp sobre l'estructura a protegir)
C1 ‐ Situació de l'estructura: Envoltada ‐ Estructures altes
Ng ‐ Densitat d'impactes de llamp sobre terreny: 4 Impactes / any, km2
Ae ‐ Superfície de captura de l'estructura aïllada: 6.061,44
Ne ‐ Freqüència esperada d'impacte de llamp: 0,012123
 DETERMINACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ
E ‐ Eficàcia: 0,848771
Nivell de protecció requerit: III
Segons els càlculs efectuats concloem que:
‐ En ser la freqüència esperada d'impactes de llamps (Ne) major que la
freqüència acceptable (Na), és NECESSARI disposar d'un sistema de protecció contra el
llamp.
9.‐ MANTENIMENT
Les operacions de manteniment i control de funcionament a efectuar són:
 Comprovació de que el PDC estigui almenys 2 metres per damunt de qualsevol
punt a protegit
 Comprovació de la naturalesa i secció dels conductors de baixada
 Comprovació de la trajectòria, emplaçament i continuïtat dels conductors de
baixada
 Comprovació de la fixació mecànica dels elements
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 Comprovació de les distàncies de seguretat i/o presència d’unions
equipotencials
 Comprovació de la resistència de terra
 Comprovació de la interconnexió de les preses de terra
Ademés el sistema de protecció contra el llamp haurà de ser verificat si es produeix
cap modificació o reparació de l’estructura protegida o després de qualsevol impacte
del llamp sobre l’estructura
De les verificacions de l’estat de les instal∙lacions se’n farà un informe detallat i en cas
de deficiències es corregiran en el menor interval de temps possible
10.‐ CERTIFICACIÓ D’INSPECCIÓ DEL PARALLAMPS
Un cop finalitzada la instal∙lació del parallamps s’entregarà un certificat de l’empresa
instal∙ladora:
Certificació per part d’una Entitat d'Inspecció, acreditada per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació) amb el número d'acreditació ...., del seu (s) instal∙lació (és) de protecció
contra el llamp, establint l'estat de conformitat en base als requeriments establerts
segons l'exigència bàsica SUA: 8 del Codi Tècnic de l'Edificació "Seguretat enfront del
risc causat per l'acció del llamp". Aprovat pel R.D. 314/2006 de 17 de Març (BOE
28/03/2006), modificat per Ordre Ministerial a l'abril de 2009 i actualitzat a març de
2010 incloent les modificacions del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer (BOE de 11
de març de 2010).
Premià de Dalt, a Juny de 2017
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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3.18 Càlculs justificatius de la instal·lació d’il·luminació
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PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46 78 95 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

CoreLine SlimDownlight - la opción clara de LED CoreLine SlimDownlight es
una gama de luminarias empotradas extremadamente delgadas, diseñadas
para reemplazar las luminarias downlight basadas en la tecnología de
lámparas CFL-ni/CFL-I. El atractivo coste total de la propiedad facilita a los
clientes el cambio a LED. CoreLine SlimDownlight proporciona un efecto de
"superficie de luz" natural para utilizarlo en aplicaciones de iluminación
general. También ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil
mucho más prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el
medio ambiente y de una excelente relación calidad precio. La instalación es
fácil, puesto que la luminaria tiene el mismo diámetro de corte y su
profundidad es extremadamente pequeña.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Local 1 / Resumen

Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.050 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
52
78
36

294
286
111
255

206
183
74
79

349
350
169
461

0.702
0.639
0.671
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:65

0.000 m
32 x 32 Puntos
0.200 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

12

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

2000

2000

28.0

24000

Total: 24000

336.0

PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 11.20 W/m² = 3.81 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Local 1 / Lista de luminarias
12 Pieza

PHILIPS DN135C D215 1xLED20S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46 78 95 100 100
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
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Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

24000 lm
336.0 W
0.80
0.200 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
207
87
294
200
86
286
0.02
111
111
150
102
252
148
99
247
150
120
270
151
99
250

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
52
78
50
50
0
50

/
47
28
40
39
0.00
40

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.702 (1:1)
Emin / Emax: 0.591 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 11.20 W/m² = 3.81 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²)
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Local 1 / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 43
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1

Designación
Punto de cálculo UGR 1

Posición [m]
X
Y
Z
3.100
2.500
1.200

Dirección visual [°]

Valor

90.0

18
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Local 1 / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Página 7

escenari
11.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 43

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona
marginal
Punto marcado:
(0.200 m, 0.200 m, 0.000 m)

Trama: 32 x 32 Puntos
Em [lx]
294

Emin [lx]
206

Emax [lx]
349

Emin / Em
0.702
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ENLLUMENAT PÈRGOLA / Lista de luminarias
7 Pieza

iGuzzini illuminazione S.p.A MQ13_LY32 iRoll:
Dispone de una imagen
de la luminaria en
Ceiling-mounted luminaire - warm LED - General
nuestro catálogo de
light - Electronic control gear - 28W 4000lm luminarias.
3000K
N° de artículo: MQ13_LY32
Flujo luminoso (Luminaria): 3399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3399 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70 97 99 100 100
Lámpara: 1 x LED WARM (Factor de corrección
1.000).

7 Pieza

PHILIPS BGP490 1xLLM3200/840 DTS
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2368 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 51 83 96 99 74
Lámpara: 1 x LLM3200/840/- (Factor de
corrección 1.000).

7 Pieza

PHILIPS DN570C PSE-E 1xLED24S/830 C SGFRC
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 67 89 98 99 100
Lámpara: 1 x LED24S/830/- (Factor de
corrección 1.000).
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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iGuzzini illuminazione S.p.A MQ13_LY32 iRoll: Ceiling-mounted luminaire - warm LED General light - Electronic control gear - 28W 4000lm - 3000K / Hoja de datos de

luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70 97 99 100 100

Emisión de luz 1:
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PERGOLA AMB IGUZZINI / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
48
3

91
82
9.33
15

3.30
9.21
4.62
4.13

321
158
12
57

0.036
0.112
0.495
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:301

0.850 m
128 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
7

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3399

3399

33.0

23794

Total: 23794

231.0

iGuzzini illuminazione S.p.A MQ13_LY32
iRoll: Ceiling-mounted luminaire - warm LED
- General light - Electronic control gear 28W 4000lm - 3000K (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 1.07 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 216.30 m²)
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PERGOLA AMB IGUZZINI / Lista de luminarias
7 Pieza

iGuzzini illuminazione S.p.A MQ13_LY32 iRoll:
Dispone de una imagen
de la luminaria en
Ceiling-mounted luminaire - warm LED - General
nuestro catálogo de
light - Electronic control gear - 28W 4000lm luminarias.
3000K
N° de artículo: MQ13_LY32
Flujo luminoso (Luminaria): 3399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3399 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70 97 99 100 100
Lámpara: 1 x LED WARM (Factor de corrección
1.000).
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PERGOLA AMB IGUZZINI / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

23794 lm
231.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
88
3.09
91
79
2.69
82
0.00
9.33
9.33
8.36
6.92
15
5.17
5.70
11
8.36
7.21
16
5.17
5.46
11

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
48
0
50
0
0

/
5.22
1.43
0.00
1.73
0.00
0.00

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.036 (1:28)
Emin / Emax: 0.010 (1:97)
Valor de eficiencia energética: 1.07 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 216.30 m²)
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Proyecto elaborado por SAMUEL ROMERO
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SALA Santa Anna. EMERGÈNCIES / Lista de luminarias
7 Pieza

Legrand URAONE 4 LEDS
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 350 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 49 82 96 95 100
Lámpara: 4 x leds (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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Proyecto elaborado por SAMUEL ROMERO
Teléfono
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Legrand URAONE 4 LEDS / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 49 82 96 95 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Legrand URAONE 4 LEDS / Hoja de datos del alumbrado de emergencia
Luminaria: Legrand URAONE 4 LEDS
Lámparas: 4 x leds
Índice de reproducción de color:

0

Flujo luminoso:
Factor de corrección:
Factor de alumbrado de emergencia:
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia:

350 lm
1.000
1.00
350 lm

Grado de eficacia de funcionamiento:
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior):
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior):

100.00
94.99
5.01

Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas
máximas [cd])

Gamma 60° - 90°
Gamma 0° - 180°

C0

C90

C0 - C360

50.8
122.3

45.9
122.3

51.6
122.3

Tabla de distancias para caminos de escape planos
Altura de montaje [m]
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

3.46
3.85
4.13
4.32
4.44

8.41
9.39
10.21
10.91
11.51

8.48
9.46
10.28
10.98
11.57

8.47
9.46
10.29
10.97
11.55

3.46
3.85
4.13
4.32
4.44

La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros:
 Factor mantenimiento: 0.72
 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx
 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx
 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1
 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m
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SALA Santa Anna. EMERGÈNCIES
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Fax
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Local 1 / Resumen

Altura del local: 6.000 m, Altura de montaje: 2.400 m
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
55
70
60

5.95
5.81
5.10
5.72

3.48
3.30
3.00
3.36

13
12
7.78
742

0.586
0.569
0.588
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:225

0.100 m
128 x 128 Puntos
0.300 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

Designación (Factor de corrección)

1

7

Legrand URAONE 4 LEDS (1.000)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

350
Total:

2450

Total:

P [W]

350

8.0

2450

56.0

Valor de eficiencia energética: 0.27 W/m² = 4.52 W/m²/100 lx (Base: 208.25 m²)
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Proyecto elaborado por SAMUEL ROMERO
Teléfono
Fax
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Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
Legrand URAONE 4 LEDS

350 lm, 8.0 W, 1 x 4 x leds (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Y
2.152

Z
2.400

X
0.0

Rotación [°]
Y
90.0

Z
0.0

1

X
11.900

2
3

11.900
10.509

15.648
17.500

2.400
2.400

0.0
0.0

90.0
90.0

0.0
90.0

4
5
6
7

1.568
0.000
0.000
0.000

17.500
15.497
8.750
1.621

2.400
2.400
2.400
2.400

0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
-90.0
-90.0
-90.0

90.0
0.0
0.0
0.0
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Local 1 / Superficie de cálculo (lista de coordenadas)

Escala 1 : 119
Lista de superficies de cálculo
N°
1

Designación
Superficie de cálculo 1

Posición [m]
X
Y
Z
5.918 7.455 0.850

Tamaño [m]
L
A
10.482 12.533

Rotación [°]
X
Y
Z
0.000 0.000 0.000
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Proyecto elaborado por SAMUEL ROMERO
Teléfono
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Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Zona marginal:

2450 lm
56.0 W
0.300 m

Superficie

Intensidades lumínicas medias
[lx]
directo
indirecto
total
2.40
3.55
5.95

Plano útil
Superficie de cálculo
1
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media
[cd/m²]

/

/

1.81

3.42

5.24

/

/

2.27
1.84
2.68
2.15
2.56
1.85

3.53
3.26
3.13
3.36
4.02
3.43

5.81
5.10
5.81
5.50
6.58
5.28

55
70
52
52
52
78

1.02
1.14
0.96
0.91
1.09
1.31

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.586 (1:2)
Emin / Emax: 0.266 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 0.27 W/m² = 4.52 W/m²/100 lx (Base: 208.25 m²)
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SALA Santa Anna. EMERGÈNCIES
23.02.2017

Proyecto elaborado por SAMUEL ROMERO
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 200
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

1

Superficie de
cálculo 1

perpendicular

128 x 16

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

5.24

4.16

12

0.795

0.335
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SALA Santa Anna. EMERGÈNCIES
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Proyecto elaborado por SAMUEL ROMERO
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Fax
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Local 1 / Rendering (procesado) en 3D
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SALA Santa Anna. EMERGÈNCIES
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Proyecto elaborado por SAMUEL ROMERO
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Suelo / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 137

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
5.81

Emin [lx]
3.30

Emax [lx]
12

Emin / Em
0.569
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PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69 94 99 100 100

Emisión de luz 1:

CoreLine Campana: excelente calidad de luz y ahorros de energía con
menores costes de mantenimiento Tras el éxito de la presentación de
CoreLine campana en 2013, la actualización a una nueva generación de
LED ha mejorado aún más la reproducción del color y la eficiencia de la
luminaria. Diseñada para sustituir a las luminarias convencionales con HPI
250/400 W, CoreLine campana proporciona a los usuarios todas las
ventajas de la iluminación LED: calidad de luz fresca, larga vida útil de
servicio y menores costes de energía y mantenimiento. Además,
proporciona ventajas muy claras al instalador. La luminaria se puede instalar
en la red existente. La conexión eléctrica es sencilla: no es necesario abrir la
luminaria para su instalación ni su mantenimiento. Y como es más pequeña
y ligera que las luminarias convencionales, se maneja muy fácilmente.
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SALA Santa Anna
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

Altura del local: 6.000 m
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:225
 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
55
70
60

371
361
154
189

227
214
101
102

481
480
182
340

0.612
0.592
0.654
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.100 m
128 x 128 Puntos
0.300 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
9

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

10500

10500

85.0

94500

Total: 94500

765.0

PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
(1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 3.67 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Base: 208.25 m²)
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SALA Santa Anna
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB

10500 lm, 85.0 W, 1 x 1 x LED105S/840/- (Factor de corrección 1.000).

N°
1

X
2.281

Posición [m]
Y
2.917

Z
5.539

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

2
3

2.281
2.281

8.750
14.583

5.539
5.539

0.0
0.0

0.0
0.0

180.0
180.0

4
5
6
7

9.415
9.415
9.415
6.000

2.867
8.700
14.533
2.967

4.792
4.792
4.792
5.148

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
180.0
180.0
180.0

8
9

6.000
6.000

8.800
14.633

5.148
5.148

0.0
0.0

0.0
0.0

180.0
180.0
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SALA Santa Anna
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

94500 lm
765.0 W
0.300 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
254
117
371
243
118
361
0.01
52
48
52
59

154
137
139
136
134

154
189
186
189
193

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
55

/
63

70
52
52
52
78

34
31
31
31
48

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.612 (1:2)
Emin / Emax: 0.472 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 3.67 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Base: 208.25 m²)
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SALA Santa Anna
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 119
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1

Designación
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
X
Y
Z
5.700
6.400
1.200

Dirección visual [°]

Valor

90.0

22
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SALA Santa Anna
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Local 1 / Rendering (procesado) en 3D
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SALA Santa Anna
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Teléfono
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Local 1 / Suelo / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 137

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
361

Emin [lx]
214

Emax [lx]
480

Emin / Em
0.592
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
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Fax
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PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 91 98 100 91

Emisión de luz 1:

CoreLine Downlight: La solución económica para la iluminación de interiores
La familia CoreLine Downlight se ha diseñado para sustituir los downlights
convencionales de fluorescencia compacta. Su atractiva relación calidad
precio ayuda a los clientes a realizar el cambio a LED. Estas luminarias
crean un efecto de iluminación natural para su uso en aplicaciones de
iluminación general. También ofrecen ahorros de energía al instante y tienen
una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución
respetuosa con el medio ambiente. Son fáciles de instalar gracias a su
tamaño de corte estándar y conectores push-in.
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PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48 81 95 97 100

Emisión de luz 1:

CoreLine Estanca: excelente rendimiento y diseño elegante Tanto si se trata
de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren
soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial
ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED
CoreLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas
tradicionales con lámparas fluorescentes, con fácil instalación y mínimo
mantenimiento.
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VEST 1 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

288
230
50
111

87
75
32
36

391
304
81
429

0.303
0.326
0.652
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:77

0.600 m
128 x 128 Puntos
0.200 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

5

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1911

2100

22.0

9555

Total: 10500

110.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 4.88 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 22.56 m²)
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VEST 1 / Lista de luminarias
5 Pieza

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1911 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 91 98 100 91
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
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VEST 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4
Pared 5
Pared 6
Pared 7
Pared 8

9555 lm
110.0 W
0.80
0.200 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
242
47
288
179
51
230
0.00
50
50
53
44
97
56
44
101
30
46
77
27
42
69
92
65
157
105
60
165
80
50
131
56
46
102

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50

/
15
11
15
16
12
11
25
26
21
16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.303 (1:3)
Emin / Emax: 0.224 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 4.88 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 22.56 m²)
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VEST 1 / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 42
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1

Designación
Punto de cálculo UGR 1

Posición [m]
X
Y
943.555
143.232

Dirección visual [°]

Valor

100.0

29

Z
1.200
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VEST 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

304
240
52
114

132
112
24
36

409
329
60
301

0.435
0.464
0.463
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (9)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:86

0.600 m
128 x 64 Puntos
0.200 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

5

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1911

2100

22.0

9555

Total: 10500

110.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 5.15 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 21.37 m²)
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VEST 2 / Lista de luminarias
5 Pieza

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1911 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 91 98 100 91
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
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https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

VEST 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4
Pared 5
Pared 6
Pared 7
Pared 8
Pared 9

9555 lm
110.0 W
0.80
0.200 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
253
51
304
187
54
240
0.00
52
52
86
50
136
34
41
76
43
46
89
55
46
101
25
48
73
49
51
100
71
52
122
60
51
111
62
51
113

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50

/
15
12
22
12
14
16
12
16
19
18
18

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.435 (1:2)
Emin / Emax: 0.323 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 5.15 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 21.37 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

VEST 2 / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 46
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1

Designación
Punto de cálculo UGR 1

Posición [m]
X
Y
946.420
160.492

Dirección visual [°]

Valor

-160.0

29

Z
1.200

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

DUTXES 1 I 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.300 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

246
156
392
210

148
113
96
67

318
189
1806
454

0.603
0.725
0.245
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:62

0.850 m
32 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

29.0

6800

58.0

PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840
(1.000)
Total:

6800

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.11 W/m² = 2.89 W/m²/100 lx (Base: 8.16 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

DUTXES 1 I 2 / Lista de luminarias
2 Pieza

PHILIPS WT120C L1500 1xLED34S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48 81 95 97 100
Lámpara: 1 x LED34S/840/- (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

DUTXES 1 I 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

6800 lm
58.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
77
169
246
32
124
156
288
104
392
75
116
192
177
102
279
75
118
194
5.76
147
153

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50
50
50
50

/
9.95
87
31
44
31
24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.603 (1:2)
Emin / Emax: 0.467 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 7.11 W/m² = 2.89 W/m²/100 lx (Base: 8.16 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

serveis 1 i 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

357
260
60
139

153
148
43
43

551
346
70
272

0.429
0.571
0.710
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:38

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1911

2100

22.0

6300

66.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

5733

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.90 W/m² = 1.94 W/m²/100 lx (Base: 9.56 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

serveis 1 i 2 / Lista de luminarias
3 Pieza

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1911 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 91 98 100 91
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

serveis 1 i 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4
Pared 5
Pared 6

5733 lm
66.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
294
63
357
193
66
260
0.00
60
60
88
59
146
67
57
124
72
60
132
87
63
149
81
62
144
77
60
137

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50
50
50
50
50
50

/
17
13
23
20
21
24
23
22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.429 (1:2)
Emin / Emax: 0.278 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 6.90 W/m² = 1.94 W/m²/100 lx (Base: 9.56 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

servei adaptat / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

341
234
59
138

158
154
39
42

507
294
70
362

0.463
0.656
0.669
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:37

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1911

2100

22.0

4200

44.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

3822

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.95 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 6.33 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

servei adaptat / Lista de luminarias
2 Pieza

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1911 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 91 98 100 91
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

servei adaptat / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

3822 lm
44.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
276
65
341
168
66
234
0.00
59
59
92
59
151
75
60
136
73
58
131
77
60
136

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50
50
50
50

/
15
13
24
22
21
22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.463 (1:2)
Emin / Emax: 0.312 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 6.95 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 6.33 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

vestuari 3 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (10)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:55

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

288
248
51
110

63
79
30
29

455
369
75
417

0.221
0.319
0.585
/

0.600 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

5

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1911

2100

22.0

9555

Total: 10500

110.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 5.13 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 21.46 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

vestuari 3 / Lista de luminarias
5 Pieza

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1911 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 91 98 100 91
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

vestuari 3 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4
Pared 5
Pared 6
Pared 7
Pared 8
Pared 9
Pared 10

9555 lm
110.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
241
47
288
198
50
248
0.00
51
51
50
44
93
27
40
67
24
35
59
124
54
178
45
54
99
55
56
111
88
55
143
115
59
174
65
52
117
85
47
132

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

/
16
11
15
11
9.43
28
16
18
23
28
19
21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.221 (1:5)
Emin / Emax: 0.140 (1:7)
Valor de eficiencia energética: 5.13 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 21.46 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

serveis a pati 1 i 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

322
223
55
130

143
143
38
40

476
284
64
232

0.445
0.639
0.693
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:44

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1911

2100

22.0

4200

44.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

3822

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.51 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 6.76 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

serveis a pati 1 i 2 / Lista de luminarias
2 Pieza

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1911 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 91 98 100 91
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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VESTIDORS STA ANNA
23.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

serveis a pati 1 i 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

3822 lm
44.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
262
61
322
161
62
223
0.00
55
55
72
56
128
78
56
134
62
57
119
76
56
132

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50
50
50
50

/
14
12
20
21
19
21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.445 (1:2)
Emin / Emax: 0.301 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 6.51 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 6.76 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.19 Memòria tècnica per a la instal·lació de gas

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

1.‐ TITULAR
El peticionari és l’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT amb domicili a efecte de notifica‐
cions a la plaça de la Fabrica, 1 de 08338 de PREMIÀ DE DALT
El N.I.F. del peticionari és el P0823000E
2.‐ EMPLAÇAMENT
L'edifici en el que es pretén efectuar la instal∙lació de gas natural canalitzat per a calefac‐
ció i producció d’a.c.s. està situat al carrer Torrent de Santa Anna de 08338 PREMIÀ DE
DALT.
3.‐ ACTIVITAT
Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada
amb vestuaris i escenari. Es considera local de pública concurrència.
4.‐ OBJECTE
L'objecte del present Projecte és descriure la instal∙lació receptora de gas que es pretén
efectuar a fi de la seva valoració i execució.
La instal∙lació de gas natural es destinarà a:
-

Calefacció per producció d’aigua calenta sanitària amb intercanviador i sistema
d'acumulació.
Calefacció per radiadors de xapa d’acer i UTA

5.‐ CARACTERISTIQUES DE L'EDIFICI
El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen als
plànols adjunts. Les superfícies de cada estança son:
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Espai

Superfície (m2)

Sala polivalent
Escenari
Rampa accés escenari
Magatzem 1
Magatzem 2
Vestuari escenari
Distribuidor vestidors
Aseo minusvàlids
Aseos homes
Vestidors homes
accés dutxes homes
Dutxes homes
Aseos dones
Vestidors dones
Accés dutxes dones
Dutxes dones
Aseos homes pati
Aseos dones pati
Sala màquines

203,55
31,51
8,86
13,92
12,7
23,31
7,25
6,1
9,56
22,09
1,66
7,58
9,56
20,68
1,66
7,58
6,93
6,82
10,13

TOTAL ÚTIL
TOTAL CONSTRUÏDA

411,45
448,44

L’Alçada del local varia entre 4.50 m i 6 m en la sala polivalent i 2.50 m en els vestuaris
6.‐ POTENCIA TERMICA PREVISTA
La potencia tèrmica prevista és:

1 cadera de calefacció de condensació marca Baxi Roca Bio Plus 70

P unitaria
(KW)
65,00

Potència total instal.lada
Coeficient de simultaneitat
Potència total simultània
Tèrmies =

P total
(KW)
65,00

65,00
100,00%
65,00
55,9

7.‐ CARACTERISTIQUES DEL COMBUSTIBLE
‐ Empresa subministradora: GAS NATURAL, S.A.
‐ Denominació del gas: Gas Natural
‐ Família: segona
‐ Poder calorífic superior: P.C.S. = 10,500 kc/m3
‐ Densitat relativa: d = 0.60
‐ Pressió de subministrament: 0.019 bars (BP)
‐ Pressió dins de la instal∙lació: 170 mm. c.d.a. (0.017 bar).
8.‐ DISPOSICIO GENERAL
La instal∙lació s'iniciarà en el punt de connexió amb la xarxa de gas natural canalitzat de la
Companyia subministradora, en la vorera del carrer que llinda amb el recinte segons plà‐
nols adjunts
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Aquesta connexió s'efectuarà en un pericó tancat amb tapa, situada al sòl de la vorera del
carrer i contindrà els següents elements:
‐ Clau de pas homologada.
A partir d’aquí la canonada es preveu per la façana exterior del edifici, discorrent de for‐
ma enterrada i encastada fins arribar a l’armari de comptadors de l’edifici encastats a faça‐
na.
‐ En aquest punt hi haurà instal∙lat:
‐ Comptador de gas de fins a 25 m3/h. de cabal nominal
‐ Clau de pas homologada gas PN 2
A partir d'aquí la canonada, va discorrent de forma vista per la sala de calderes com
s’indica a plànols.
En aquests punts hi haurà instal∙lat:
‐ Clau general de pas de cada local.
A la sala de calderes la instal∙lació de gas canalitzat alimentarà a 1 caldera de producció
de calefacció i d’aigua calenta al primari del sistema de producció i acumulació d’aigua ca‐
lenta sanitària
Els receptors disposaran de clau de pas homologada gas i regulador‐reductor de pressió si
ho precisen.
La pressió de distribució del gas de l'edifici serà en tot moment inferior a 1,70 kp/cm².
9.‐ ESCOMESA
L'escomesa serà subterrània i enllaçarà amb la xarxa de distribució que la Companyía
subministradora disposa al carrer d’entrada al local
S’efectuarà amb canonada de PEa sèrie SDR 11, segons UNE‐EN 1555‐1, amb transició a tub
de coure de 32 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de po‐
liuretà
La canonada en el seu recorregut enterrat des de la xarxa pública a l'armari de regulació
disposarà de protecció catòdica formada per doble capa de cinta adhesiva de PVC, tipus
SCOTCH o similar, a una profunditat mínima de 60 cms. i amb capa d'avís de protecció for‐
mada per rajoles o cinta groga plàstica, situada a 10 cms. damunt de les canonades.
En el punt d'inici de la instal∙lació de l'abonat s'hi instal∙larà una clau de pas tipus homolo‐
gat, PN‐02, situada en un pericó d'obra amb tapa metàl∙lica situat a la mateixa vorera.
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La instal∙lació s'efectuarà d'acord amb les Especificacions Tècniques de Gas ITG.
La separació de les canonades de gas a les parets de les beines o conductes serà igual al di‐
àmetre exterior de la canonada de gas amb un mínim de 20 mm.
10.‐ COMPTADORS
El comptador s’instal∙larà en el lloc indicat als plànols adjunts, a la tanca exterior de
l’edifici.
Està instal∙lat en un armari tancat i ventilat, exclusiu per a aquest ús.
A l'entrada del comptador hi ha instal∙lada una clau de pas homologada PN‐02.
11.‐ CANALITZACIONS
Les canonades s’efectuaran amb tubs de coure rígid estirat en fred, sense soldadura, se‐
gons la norma UNE 37‐141‐76, amb espessors de parets iguals o superiors a 1.00 mm., amb
unions soldades per capil∙laritat.
El tipus de muntatge és superficial en la majoria dels casos, i a suficient alçada per a evi‐
tar el risc de cops. En recorregut vist per sota de 2,20 metres, es protegirà la canonada amb
beina d’acer galvanitzat.
Els accessoris a emprar seran de coure rígid sense soldadura units a les canalitzacions
amb soldadura per capil∙laritat.
Quan les canalitzacions travessin parets o forjats estaran protegides dins de beines de
diàmetre interior superior en 20 mm. al diàmetre exterior de les canonades. S'ompleneràn
amb màstic i no existiran empalmaments de canonades dins de les beines, o en caixetins
continus, ventilats per les dues bandes i accessibles.
S’instal∙laran claus de pas homologades roscades, tipus PN‐02 i reguladors de pressió en
les connexions dels aparells que instal∙lin que seran perfectament accessibles.
Les canalitzacions de gas mantindran les següents distàncies de seguretat:
‐ Als paviments dels locals ................................. 5 cms.
‐ A xemeneies ............................................... 10 cms.
‐ A bases d'endoll ............................................. 30 cms.
‐ A canalitzacions elèctriques ............................ 3 cms.
‐ A canalitzacions d'a.c.s. .................................. >3 cms.
‐ A altres canalitzacions enterrades. ................. 20 cms.
‐ A instal∙lacions de telecomunicacions ............ 10 cms.
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Connexions als aparells receptors:
S'efectuaran amb tubs rígids o tubs flexibles metàl∙lics, de les mateixes característiques que
les generals de la instal∙lació. Les unions seran amb junta plana i rosca cilíndrica segons UNE
19.009.
La llargada dels tubs flexibles serà inferior a 150 cms. (60 cms. pel cas d'aparells de cale‐
facció mòbils).
12.‐ SALES DE CALDERES i VENTILACIO
No es d’aplicació per tractar‐se d’una potència inferior a 70 kW
De totes maneres complirà:
 el material elèctric instal∙lat a la intempèrie setà IP‐55 mínim.
 la ventilació natural serà per reixes d’entrada i sortida d’aire de superfície lliure igual
o superior a 5 cm/KW de potència nominal.
 el local serà considerat com de risc baix i per tant la resistència al foc dels para‐
ments i estructura seràn RF‐90 com a mínim.
 s’instal.larà un extintor de pols polivalent tipus 89A a l’exterior de la sala de calde‐
res, prop de l’entrada i dins de la sala de calderes en nombre suficient perquè la dis‐
tància a recórrer fins a qualsevol d’ells sigui inferior a 15 metres.
 el nombre d’accessos a la sala de calderes serà tal que cap punt de la mateixa quedi
a més de 15 metres d’un accés.
 les portes d’accés seran de 0.80*2.00 metres com a mínim, obrint cap l’exterior i
amb un pany de fàcil obertura que sempre es pugui obrir des de dins de la sala.
 S’instal∙larà detector de gas amb centraleta i vàlvula de tall col∙locada a tub general
abans d’entrar a local

La ventilació de la sala serà de tipus natural amb reixes obertes directament a l'exterior a
la part inferior i superior del local amb dimensions superiors a les indicades al “Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos RD‐919/2006”
Consum calorífic instal∙lat al local: 65 KW (55,9 Th)
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Característiques de la ventilació necessària:

Norma a complir

Segons UNE 60‐601‐2000:
Entrada d'aire inferior:
5 cm²/KW
Sortida d'aire superior:
S > 10 cm²/m² sup. sala
(250 cm² mínim)

Superfície mín.
de ventilació
s/. norma
(cm²)
350

Superfície neta
adoptada al
projecte
(cm²)
>360

250

>360

Per tant es compleixen totes les condicions.
L'evacuació de fums s'efectuarà a través de les xemeneia de la caldera elevant‐se un me‐
tre per damunt la coberta de la sala
13.‐PROTECCIO CONTRA INCENDIS
La protecció contra incendis consistirà en la instal∙lació de un extintor d'incendis de pols
polivalent de 6 kgs. (Tipus UNE 21A/113B).
14.‐ CALCUL DE LA INSTAL.LACIO
El càlcul del consum previst és el següent:
Q*s
G = ‐‐‐‐‐‐‐
M*P
Essent:
G: Consum de gas previst en m3/h.
Q: Consum calorífic instal.lat en Kc/h.
s: Coef. de simultaneitat previst. s = 1.00 (màxim)
P: Poder calorífic inferior del gas: 9,500 Kcal/Nm3

Q*s
59340*1.00
G = ‐‐‐‐‐‐‐ = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 6,24 Nm3/h
P
9,500
Per al PCI usual de 12.110 kcal/Nm3 es suposarà un cabal de 4,90 m3/h
El càlcul de les canonades s'ha efectuat d'acord amb la fórmula de RENOUARD i d'acord
amb els coeficient de simultaneïtat que s'han previst per aquest tipus d’instal∙lació.
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15.‐ INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT
A) Descripció dels elements de la instal∙lació
La instal∙lació s'inicia en una vàlvula de tall situada carrer. Des del carrer discòrre
enterrat fins on hi haurà l’armari de comptador empotrat.
A partir d'allí s'hi inicia una canonada que entra a la sala de calderes. Al entrar a la
sala es posarà una clau de pas.
Al punt de connexió a cada aparell hi ha instal∙lada una clau de pas.
B) Posada en funcionament dels aparells:
Per a la posada en funcionament dels aparells a gas es procedirà com segueix:
1) Obrir totes les claus de gas que existeixen en la canalització des de l'esco‐
mesa fins a l'aparell.
2) Polsar la vàlvula de gas de l'aparell acostant una flama al cremador de gas i
un cop encesa la flama pilot esperar uns segons sense deixar de polsar.
La flama s'ha de mantenir encesa. En cas contrari repetir l'operació
3) Seleccionar la temperatura o el punt de funcionament elegit.
C) Anomalies
En cas d'observar anomalies en el funcionament o sentir‐se olor de gas, procedir se‐
gons segueix:
1) Tancar totes les claus de gas que existeixen en l'edifici des de l'aparell fins a
l'escomesa exterior.
2) Ventilar els locals (en cas de fuites de gas)
3) No encendre flames o guspires ni accionar interruptors o endolls d'electrici‐
tat (en cas de fuites de gas).
4) Avisar a un instal∙lador autoritzat o en el seu efecte a "GAS NATURAL, S.A."
D) Manteniment
Correspòn a l'usuari el mantenir el perfecte estat de les instal∙lacions així com el fer un ús
adequat de les mateixes i per això haurà de realitzar revisions periòdiques cada 4 anys uti‐
litzant els serveis d'un instal.lador autoritzat que estendrà un certificat acreditatiu de la re‐
visió efectuada i de la data en que es va realitzar.
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E) Proves
Abans de posar en marxa les instal∙lacions es realitzaran les proves indicades al " Regla‐
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos RD‐919/2006"
a/ Prova d’estanqueïtat
S'efectuarà al conjunt de canonades amb aire o gas inert, a una pressió igual a la
màxima de servei amb un mínim de 500 mm. c.d.a. i amb una duració de 15 minuts.
Es comprovaran a més amb aigua sabonosa les juntes, vàlvules i accessoris de la
instal∙lació.
b/ Verificació dels aparells instal.lats
Es verificaran que els aparells de consum estiguin en condicions de funcionament,
l'adequació al tipus de gas, la regulació dels cremadors i pilots i de les claus de pas i
altres accessoris.
Es verificarà que el cabal de gas dels receptors sigui el nominal.
Es comprovaran les condicions de ventilació i evacuació de fums.
Les proves s’efectuaran per instal∙lador autoritzat en presència del Director de l'Obra.
16.‐ NORMATIVA
Les noves instal∙lacions a efectuar compliran amb els següents Reglaments i Normes:
‐ "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos RD‐
919/2006"
‐ "Reglament d’instal.lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)" i Instruccions Comple‐
mentàries ITE en vigor.
Premià de Dalt, a Juny de 2017
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés
Lluís García Jiménez, arquitecte
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escomesa

interior

Comentaris

interior

Tipus

general

1,10

2

3

2

Pi+1

Nus inici tram

1

Nus final tram nº

Pi

4,90

4,90

Cabal total del tram
(Nm3/h)
Qt

1,00

1,00

Ks

coef. de
simulttaneitat

Pèrdua de càrrega unitària màxima de projecte <

Coef. sobredimensionat

oficines/escoles

170 mm. c.a.

Tipus d'edifici:

190 mm. c.a.

4,90

4,90

Qs

20 mm/ml

(17,00) mbars

(19,00) mbars

De

16

16

diàmetre estimat
(mm)

Pressió residual mínima =

Santa Anna

29,00 PER
26,00 coure

40PE
28CU

Diam. Interior
(mm)
Di

Tipus de canonada

DN

Diam. Nominal
(mm)

Pressió a origen =

cabal sinmultani
(Nm3/h)

Comentaris :

velocitat (m/s)

5

1
3

4

NC

0

0

NT

1

2

NV

0

0

NR

3,38

2,86

Ps

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

L

19,00 mm c.a

5,00 mm c.a

0,00

2,57

2,06

V

ramals + interior =

escomesa =

Pèrdues de càrrega admisibles:

llargada
(ml)

0,62 kgs/Nm3

Nº colzes

Densitat

Nº de tes

Gas natural

Nº vàlvules esfera

1412017

Pèrdues puntuals
(mm ca.)

Característiques del fluid:

Perdues de càrrega
singulars (mm. c.a.)

REFERÈNCIA PROJECTE :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,44

0,26

P/L

Pèrdua càrrega unit.
del tram
(mm. c.a./m.l.)

Instal.lacions de gas
locals

Pèrdua càrrega
roçament del tram
(mm. c.a.)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

0,26

Pr

Pèrdua càrrega total
del tram
(mm. c.a.)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3,12

0,00

Pant

Pèrdua de càrrega
del tram anterior
(mm. c.a.)
5,58

3,12

Ps+Pr

Pèrdua càrrega total
(mm. c.a./m.l.)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,70

3,12

Pt

Pèrdua de càrrega
màxima permesa del
tram
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,00

5,00

P(mm)

s/. Renouard

Pressió residual
(mm. c.a.)
190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

181

187

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00
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1.‐ OBJECTE
L’objecte del present projecte es el càlcul i disseny de la instal∙lació de protecció i
seguretat d’un nou establiment destinat a Sala Polivalent per a l’escola Santa Anna
2.‐ ANTECEDENTS
L’establiment restarà situat en l’àmbit de l’escola Santa Anna dins el recinte al lloc on
s’indica a plànols. Aquesta instal∙lació anirà connectada a la central de l’edifici existent
pel porxo.
3.‐ ACTIVITAT
Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada
amb vestuaris i escenari. Es considera local de pública concurrència.
4.‐ CARACTERISTIQUES DEL LOCAL
El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen
als plànols adjunts.
5.‐ ÀMBIT I DESCRIPCIÓ GENERAL
L’àmbit de l’obra és l’ampliació de del nou espai polivalent amb els seus vestidors.
Es preveu la instal∙lació de detectors volumètrics digital de doble tecnologia
d’infrarrojos/microones amb cobertura de 12 metres a 98” a les noves zones a
protegir. Es preveu instal∙lar un teclat d’accés al vestuari 3 que estarà connectat a la
instal∙lació de la resta de l’edifici de l’escola mitjançant una canal amb separadors i
tapa discorrent pel porxo de connexió.
6. ‐ NORMATIVA
En l'execució de les instal∙lacions es tindran en compte les següents normes o
reglaments:
‐ Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions ITC BT de setembre
2002
7. ‐ DISSENY I POSADA EN OBRA
L’edifici ja disposa de sistema de seguretat, però amb l’ampliació de la sala polivalent
s’estendrà a les zones ampliades
Instal∙lació dels dispositius de seguretat:
La central de seguretat contra robatori, el cablejat, els dispositius de protecció, com
sensors, radars, infrarrojos, claus de seguretat, centraleta, sirena acústica, i també les
canalitzacions i cablejat, etc. seran instal∙lats per la mateixa empresa.
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Línies derivades: S'efectuarà la instal∙lació de canalitzacions de material aïllant i rígid
i blindat, grau de protecció UNE IP‐XX7 mínim, tipus FERGONDUR o similar en
muntatge vist o sota tub aïllant flexible i blindat, grau de protecció UNE IP‐XX7 mínim,
tipus REFLEX o similar en muntatge pel fals sostre, o sota tub aïllant flexible en
muntatge encastat a les parets, des del lloc en el que es situarà la central de seguretat
fins a cadascun dels punts a protegir segons les instruccions dels plànols de la se‐
guretat.
Tots els cables a instal∙lar seran del tipus UNE 07 Z1 o RZ1 0.6/1 KV. homologats com a
tipus no propagador de flama i baixa emissió de fums segons UNE 21123 ó UNE
211002 tipus Cca‐s1b,d1,a1 segons (UNE EN 50575)
Els punts on s'hi instal.laran dispositius de detecció i/o alarma seràn i s'hi haurà
d'instal.lar canalitzacions fins allí són:




1 sirena a l'exterior del local
1 teclat programat prop de la porta d'entrada a l'edifici al vestuari 3
1 sensor d’infrarrojos/microones + radar en cadascun dels punts
indicats als plànols adjunts (amb mecanisme de sortida de cables).

Les derivacions als punts a protegir s’efectuaran amb tubs aïllants rígids i blindats,
grau de protecció UNE IP‐XX7 mínim, tipus FERGONDUR o BLINPLAST, en muntatge vist
o sota tub aïllant flexible i blindat, grau de protecció UNE IP‐XX7 mínim, tipus REFLEX o
similar en muntatge pel fals sostre o amb tub aïllant normal en muntatge encastat,
dels següents diàmetres nominals:
‐ De 0 a 4 conductors : diàmetre 1 tub DN 25
‐ De 5 a 8 conductors : diàmetre 2 tubs DN 25
‐ Derivacions a cada punt:
diàmetre DN 16
També es podran instal∙lar els conductors tipus mànega multipolar directament
instal∙lats sota safates perforades d’acer cincat amb tapa, d’ús exclusiu per a senyals
dèbils o comunicacions en muntatge vist al sostre.
Les canalitzacions que discorreixin vistes o pels falsos sostres es graparan sempre a
parets i sostres amb grapes metàl.liques situades com a màxim cada 60 cms en guies
marca QUINTELA, model CP‐2010. No es permetrà instal∙lar canalitzacions simplement
apoiades en les plaques del fals sostre o suportades amb fil ferros.
Quan es disposin de canals per a conduccions elèctriques, discorreran dins les canals
pròpies que seran independents de les canals per als conductors per a altres usos.

2

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Els conductors a emprar per les senyals dels dispositius de detecció i alarma seran
apropiats als senyals emesos pels detectors de forma que no vinguin afectats per
pertorbacions elèctriques o d'altres tipus que impedeixin el seu normal funcionament.
Serà un conductor aïllat de 4*1.5 mm de secció per a comunicació i un de 2*1 mm²
de secció per alimentació, no apantallats, de baixa emissió de fums i no propagadors
de la flama, tipus 07 Z1 o RZ1 0.6/1 KV segons UNE 21123 ó UNE 211002 tipus Cca‐
s1b,d1,a1 segons (UNE EN 50575)
De la central de detecció al teclat de comandament s’instal.larà un conductor aillat
de 6*2.5 mm² de secció nominal.
No s’instal∙laran més de 10 detectors per zona.
El teclat serà de diversos codis programables.
Els dispositius de detecció i alarma seràn de la marca i model indicats a la
documentació tècnica adjunta.

Caixes de derivació: Les caixes de derivació a instal∙lar seràn de 100*100 mm., de
material aïllant, amb visos, tipus LEGRAND sèrie PLEXO, o equivalent.
Es deixaran una caixa de derivació per a encastar, marca VILAPLANA, referència 535,
de 150*100*50 mm. en la reunió de totes les canalitzacions que provenen dels punts a
protegir, damunt de la central de seguretat.

Fiadors d'acer: Totes les canalitzacions que no s'utilitzin s'instal.laran amb cables
fiadors d'acer per al posterior pas de les línies de seguretat pel personal especialitzat.
Les canalitzacions de seguretat mantindrán les següents distàncies de seguretat:





Als paviments dels locals .................. 5 cms.
A xemeneies .................................... 10 cms.
A canalitzacions elèctriques .............. 3 cms.
A altres canalitzacions ...................... >5 cms.
Premià de Dalt, a Juny de 2017
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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1.‐ OBJECTE
L’objecte del present projecte es el càlcul i disseny de les instal∙lacions de
telecomunicació necessàries per dotar dels serveis de:
•
•
•
•

Telefonia bàsica (analògica o IP)
Dades (veu IP i Wi‐Fi)
Megafonia
RTV

a la nova Sala Polivalent de l’escola Santa Anna.
2.‐ ANTECEDENTS
L’establiment restarà situat en l’àmbit de l’escola Santa Anna dins el recinte al lloc on
s’indica a plànols
L’Escola ja disposa de xarxa de diversos serveis de telecomunicació.
3.‐ ACTIVITAT
Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada
amb vestuaris i escenari. Es considera local de pública concurrència.
4.‐ CARACTERISTIQUES DEL LOCAL
El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen
als plànols adjunts.
5.‐ ÀMBIT I DESCRIPCIÓ GENERAL
L’àmbit de l’obra és l’ampliació del nou espai polivalent amb els seus vestidors.
La instal∙lació de veu, RTV i megafonia comportarà una ampliació, per a la sala
polivalent, de les xarxes d’aquests serveis preexistents a l’escola
La sala polivalent es dotarà de servei d’accés a Internet via Wi‐Fi mitjançant la
instal∙lació de Punts d’Accés.
Els serveis de veu i dades anteriors comportaran, eventualment, un redimensionament
dels dispositius actius i passius del rack de comunicacions de l’escola
Pel que fa a radiotelevisió, s’afegiran preses a la sala polivalent. Eventualment, caldrà
introduir dispositius repartidors a la capçalera de senyal per tal d’alimentar aquesta
nova estança.
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Quant a la megafonia, s’ampliarà també la instal∙lació existent per condicionar la sala.
Eventualment, caldrà comprovar la compatibilitat d’aquesta ampliació amb les
característiques de l’amplificació existent.
6.‐ NORMATIVA D’APLICACIÓ
Per al disseny i execució de les instal∙lacions i s’ha tingut en compte:
•

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries

•

Normativa pròpia del Departament d’Ensenyament i les prescripcions del
sistema Heura

•

Estàndards internacionals de cablatge estructurat per a edificis terciaris

•

Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador
de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis
de telecomunicació a l’interior de les edificacions

7.‐ REQUISITS I PRESTACIONS
El disseny i dimensionament de les instal∙lacions compleixen les exigències de la
normativa i de l’encàrrec, en particular quant a garantir la seguretat elèctrica, el
normal funcionament de les instal∙lacions, la compatibilitat electromagnètica, la
prevenció de les pertorbacions a d’altres instal∙lacions i serveis, així com la seguretat
de les persones i dels béns.
8.‐ INFRAESTRUCTURES
8.1 Pericó d’entrada
Descripció:
Es troba a l’exterior de l’edifici, al punt indicat als plànols. La seva ubicació exacta és
preferible que es consulti amb els operadors de telecomunicació (bàsicament,
Telefònica). Al pericó arriben els diferents subministradors de serveis de
telecomunicacions amb les canalitzacions respectives.
Condicions constructives/Materials:
Ja és existent
8.2 Canalització externa inferior
Descripció:
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Va des del pericó, situat a l’exterior, fins al punt d’entrada general a l’immoble docent
existent. És una canalització exterior a l’edifici.
Condicions constructives/Materials:
Ja és existent
8.3 Registre d’enllaç inferior
Descripció:
Serveix per a recollir, a l'interior de l'edifici, els tubs que provenen de la canalització
exterior (canalització externa).
Condicions constructives/Materials:
Ja és existent
8.4 Canalització d’enllaç inferior
Descripció:
Serveix per conduir la xarxa d’alimentació dels operadors des del registre d’enllaç
inferior, situat al mur de façana, fins a l’Armari de Distribució de Telefonia Bàsica,
situat a la Planta Baixa.
Condicions constructives/Materials:
Ja és existent
8.5 Armari de distribució de telefonia bàsica
Descripció:
És la caixa de material aïllant de dimensions suficients per allotjar les regletes
d’interconnexió entre els cables de parells telefònics dels operadors i les línies
telefòniques interiors de l’immoble. També inclou les guies i suports necessaris per a
l’encaminament de cables i ponts. Té els mecanismes adequats de seguretat que
n’eviten la manipulació no autoritzada.
En aquest supòsit, l’armari acollirà els elements electrònics que permetin la conversió
de senyal per adaptar‐la als mitjans de transmissió existents dins l’edifici.
Condicions constructives/Materials:
Ja és existent
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8.6 Canalització de distribució de senyals de telecomunicació
Descripció:
Consisteix en una canalització horitzontal que, partint des del recinte que allotja el rack
i/o des de l’armari de STDP, distribueix els cables fins al lloc on es segreguen cap a les
preses o punts d’accés. També condueix el cablatge del senyal de megafonia fins als
altaveus i atenuadors.
El recorregut s’indica als plànols.
Condicions constructives/Materials:
La safata és formada per canalitzacions metàl∙liques d’acer galvanitzat en calent del
tipus “rejiband” (safata metàl∙lica portacables de tipus mallat) que transportaran totes
les mànegues elèctriques o cables dissenyats en aquest projecte.
Les safates disposaran dels elements supletoris necessaris per mantenir la curvatura
dels cables de sortida.
La canal es dimensiona segons la regla següent:
Com a regle de disseny, s’utilitza la següent equació:
Secció útil = Si ≥ C x Sj
essent:
C = 2,5 (ocupació màxima del 40%)
Sj = suma de les seccions dels cables que s’hi instal∙len
Aleshores:

Xarxa
Dades veu
Dades Wi‐Fi
RTV
Megafonía

Tipus de cable
UTP Cat.6A
UTP Cat.6A
Coaxial ICT
Cable elèctric 1,5 mm2

Nombre de
cables
10
1
2
1

2

Secció individual (mm )
52,81
52,81
38,48
6,61
2

Secció total (mm ) =
Secció total útil (40%) =

Secció total cables
(mm2)
528
53
77
7
664
1.661

Safata de distribució
35 mm x 60 mm
2
2.100 mm
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8.7 Tubs de canalització d’usuari final
Descripció:
És la canalització que suporta l’últim tram del cablejat estructurat i de RTV, que va des
de la safata de distribució horitzontal fins als registres de presa (veu i RTV) o punts
d’interconnexió (per al cas del punts d’accés Wi‐Fi). Els cables de megafonia no van
entubats.
Condicions constructives/Materials:
Està formada per tubs de PVC corrugat flexible de 20 mm . La seva rigidesa
dielèctrica mínima és de 15 kV/mm. Per cada tub només hi passarà un cable UTP o un
cable coaxial.
8.8 Registres de pas
Descripció:
Són registres que s’utilitzen cada 15 m de longitud i en els canvis de direcció inferior a
25 cm en les canalitzacions d’usuari final, o bé com a caixes de derivació en aquesta
canalització. Hi ha d’haver un màxim de dues (2) corbes de 90º entre dos registres de
pas.
Condicions constructives/Materials:
Són caixes quadrades amb entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre
parets a les quals es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a l’entrada de
conductes. Es col∙locaran encastades. Seran de plàstic, d’una rigidesa mínima de
15 kV/mm, un gruix de 2 mm i un grau de protecció IP 33.5. Les seves mides mínimes
seran de 100 x 100 x 60 mm, amb un mínim de 2 entrades per lateral per a tubs de
20 mm . Disposaran de tapa de material plàstic o metàl∙lic
8.9 Registres de presa
Descripció:
Són les caixes on s’instal∙len les preses de telefonia bàsica i de RTV.
Condicions constructives/Materials:
Són caixes o registres quadrats de plàstic, encastades a la paret, que hauran de
disposar, per a la fixació de la connexió (BAT o presa d’usuari) d’un mínim de dos (2)
orificis per a cargols, separats entre sí per 6 cm.
Tindran com a mínim 4,2 cm de fons i 6,4 cm en cada costat exterior, i un gruix de
2 mm. La rigidesa dielèctrica mínima serà de 15 kV/mm i el grau de protecció serà
IP 33.5. Disposaran d’una presa de corrent a prop (màxim de 50 cm).
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9.‐ XARXES DE SERVEIS
9.1 XARXA DE TELEFONIA
Descripció:
És la xarxa interior de l’edifici que distribueix el senyal de telefonia bàsica a totes les
noves preses de telefonia.
Condicions constructives/Materials:
Regletes d’interconnexió
Són els elements que realitzen físicament la unió de les xarxes d’alimentació de parells
telefònics dels operadors de STDP que provenen de l’exterior amb la xarxa de
distribució telefònica interior de l’edifici. La xarxa telefònica dels operadors acaba en
unes regletes d’entrada que han de ser instal∙lades dins l’Armari de Distribució pels
propis operadors. La unió entre les regletes dels operadors (regletes d’entrada) i les
regletes d’interconnexió de l’edifici es realitzarà mitjançant fils‐pont.
Ja són existents.
Cablatge
La disposició d’una xarxa de cablatge estructurat permet proporcionar veu i dades IP.
Els mitjans físics que es descriuen en l’apart XARXA DE DADES d’aquest capítol són
compatibles amb el proveïment de comunicacions telefòniques analògiques.
Opció veu IP
Es subministrarà sobre la xarxa de dades descrita més endavant.
a) Opció veu analògica
La instal∙lació interior de telefonia es farà en forma d’estrella: des del punt
d’interconnexió (regletes d’interconnexió) fins a les Bases d’Accés Terminal (BAT),
ubicades dins un registre final encastat en paret. Només es transmetrà senyal per un
dels parells telefònics de cada cable UTP el qual es connectarà als dos connectors
centrals de les rosetes RJ‐45 de les Bases d’Accés Terminal de veu. Els terminals
(telèfons analògics) s’hi connectaran mitjançant fuets adaptats per a la conversió RJ‐11
(terminal) a RJ‐45 (presa).
En aquest supòsit, l’assignació de línies als cables es realitzarà mitjançant els ponts
corresponents en les regletes d’interconnexió de l’Armari de Distribució.
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9.2 XARXA DE MEGAFONIA
Descripció:
La sala polivalent disposarà d’altaveus per a la distribució de música ambient i, si
escau, avisos de tota mena, que es connectaran al sistema de megafonia existent.
A efectes d’ampliació del sistema ja instal∙lat, es considerarà la sala polivalent com una
nova zona amb ambient sonor autònom la qual cosa permet potencialment:
•

Ajustar un nivell acústic únic per a l’amplificador

•

Determinar avisos diferents per a la zona

•

Anul∙lar o no l’ambient sonor de la zona

Condicions constructives/Materials:
La sala polivalent disposarà d’un ajust de volum propi (atenuador de 100 V per a
potència màxima de 12 W) i dos altaveus de sostre d’interior de 6 W i 6’’.
El consum del conjunt d’altaveus a la nova zona és de 12 W la qual cosa permet d’usar
cable de 1,5 mm2 de secció per a recorreguts de fins a 180 m com a mínim. Aquesta
longitud no s’han de superar en cap cas a la instal∙lació.
Es disposarà cablatge elèctric de 1,5 mm2 de secció a 100 V per a altaveus d’alta
impedància provinent del sistema central de megafonia, el qual es connectarà en
paral∙lel amb als altaveus segons esquema del projecte.
2

Cable dipolar 1,5 mm
2
Cable quadripolar 1,5 mm
Regletes de connexió de diverses bornes

El cablatge de la xarxa de megafonia compartirà recorreguts amb les altres xarxes de
telecomunicació als espais habilitat a tal fi.
9.3 XARXA DE DADES:
Descripció:
La nova instal∙lació s’efectuarà seguint les prescripcions del sistema HEURA que
completa la disposició de les infraestructures de cablatge estructurat i Wi‐Fi a tots els
centres docents i serveis educatius dependents del Departament d’Educació. L’objectiu
de l’actuació és subministrar les infraestructures necessàries per a fer arribar la banda
ampla a tots els espais docents dels centres considerats.
Es preveu la instal∙lació dels elements passius i actius de la xarxa de dades, és a dir,
infraestructura de canalitzacions, cablatges i connexions, incloent concentradors,
commutadors, enrutadors.
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Condicions constructives/Materials:
L’ampliació d’aquest projecte s’ajustarà a l’estàndard ANSI/TIA/EIA‐568‐C que
recomana un disseny de cablatge estructurat que estimi una “vida productiva” per a
l’edifici de 15 a 20 anys. Durant aquest període, les tecnologies de telecomunicació
segurament hagin canviat varis cops. Per això, la xarxa que s’implanti ha de preveure
grans amplades de banda.
En aquest sentit, es considera oportú un disseny inicial amb elements actius i passius
preparat per operar a 10 Gigabit Ethernet mitjançant una xarxa de coure que permeti,
tanmateix, la distribució de telefonia analògica.
Atesa la tecnologia actual, s’escollirà una xarxa de connexió amb mitjans aptes per a
suportar velocitats de transmissió de fins a 10 Gbs que es correspon a la capacitat
tecnològica més comuna en aplicacions similars a les del projecte. Cal fer avinent que
el cablatge no haurà de recórrer traçats paral∙lels en galeries d’instal∙lacions
compartides amb cables de potència.
En principi, es preveu un repartiment de capacitat per al commutador (“switch”) del
punt d’interconnexió de fins a 1 Gbps (1000BASE‐T), a distribuir entre tots els seus
ports, per la qual cosa cap cable UTP no suportarà amb el disseny inicial una velocitat
de dades superior a 1 Gbps.
Topologia de distribució
La topologia de la xarxa serà en estrella, mitjançant cablatge estructurat UTP de 4
parells trenats, des del punt d’interconnexió (elements passius de repartició formats
per “patch panels” situat al rack principal de l’edifici) a cada punt de connexió d’usuari
(veu i dades, Wi‐Fi) per mitjà de cables flexibles d’interconnexió (fuets) de fins a 5 m de
llargària. Els fuets d’interconnexió (“patch cords”) del punts d’interconnexió (entre el
switch i la boca de connexió) tampoc no superaran els 5 m.
La distància màxima entre el panell de connexions del punt d’interconnexió i la BAT
no pot depassar els 90 m, tot mantenint com a reserva de fuet 10 m. Aquesta
distància no se superarà en cap de les preses ni punts de servei Wi‐Fi.
Cables
El cable UTP serà de Categoria 6A 4 x 2 x 0,25 mm2, de 100 Ω, les característiques del
qual permeten operar a freqüències de fins a 500 MHz i assolir transferències de fins a
10 Gbps (10GBASE‐T) en distàncies reals de fins a 100 m la qual cosa és una bona
previsió de creixement a mig termini.
La utilització d’un sistema realitzat per mitjà de cables trenats no blindats (UTP)
proporciona un seguit d’avantatges:
•

No cal parar atenció al sistema de terres del cablatge.
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•

El cost de les canalitzacions és menor en la mesura que ho són els radis de
curvatura dels cables.

•

Major comoditat d’instal∙lació atesa la menor rigidesa del cable.

•

Menor cost inicial i de manteniment.

BATs
Les Bases d’Accés Terminal dels serveis de veu contindran un o dos connectors RJ 45
UTP Cat.6A femella. L’altre extrem estarà connectat al punt d’interconnexió del rack
mitjançant el corresponent fuet. La connexió es durà a terme segons l’estàndard
EIA/TIA‐T568B.
Rack principal
L’ampliació de components de l’armari rack és dimensionarà en obra convenientment
per suportar els punts de connexió previstos la qual cosa dependrà de les boques
lliures als commutadors als panells de connexió.
Ja és existent
Punt d’Accés Wi‐Fi
La xarxa Wi‐Fi haurà d’assegurar una correcta cobertura en l’àmbit de la Sala Polivalent
i una velocitat d’accés total de 300 Mbps.
Per a qualsevol Punt d’Accés (PA), l’amplada de banda requerida (300 Mbps) serà
inferior a 1 Gbps que correspon a la màxima capacitat prevista per als eventuals
commutadors assignats al servei (en el benentès que la suma agregada en tots els port
no pot tampoc superar 1 Gbps). Aquest switch ha de diposar d’alimentació PoE
Ethernet capaç de subministrar potència suficient al PA (s’estima en 2 W).
Es farà una anàlisi de la cobertura a fi de valida que amb l´únic PA es proporcioni una
qualitat de servei suficient a la Sala.
El PAs s’instal∙laran en punts elevats o de difícil accés per tal d’evitar‐hi manipulacions
L’instal∙lador configurarà els paràmetres de la xarxa IP de tots els equips instal∙lats i els
connectaran a la xarxa del centre d’acord amb les indicacions que donarà la Propietat.
El desplegament de la xarxa sense fils està basat en l’autentificació de maquinari client
contra punt d’accés en clau compartida (WPA‐PSK)
Els equips disposaran de ceertificació WiFi estesa per la Wifi Alliance, la qual
s’adjuntarà a la proposta dels instal∙ladors
Els punts d’accés hauran de ser conformes amb les normatives i homologacions vigents
a la UE, Espanya i Catalunya en allò que respecta a marcatge, compatibilitat
electromagnètica, qualitat, homologacions, seguretat elèctrica, potència màxima...
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Etiquetatge de la instal∙lació
Els cables, rosetes, punts de connexió, fuets, de la instal∙lació hauran de retolar‐se per
facilitar el manteniment de les instal∙lacions i les futures modificacions, seguint els
criteris que es marquin per la Propietat
Certificació de la instal∙lació
La instal∙lació es durà a terme respectant un codi únic de colors i unes connexions ffde
qualitat que garanteixi la Categoria 6 de tota la xarxa.
Una entitat habilitada mesurarà tots els enllaços de la xarxa i expedirà el certificat
corresponent acreditatiu de la Categoria de la instal∙lació.
9.4 XARXA DE RTV:
Descripció:
És la xarxa interior de l’edifici que distribueix el senyal de RTV a les noves preses de
telefonia. L’escola ja disposa d’instal∙lació de TV/FM.
Com a criteri de qualitat a establir en la xarxa pel que fa a la recepció a les noves
preses i als materials corresponents, se seguiran els de l’Annex I del Reial decret
346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de
telecomunicació a l’interior de les edificacions.
Els senyals en presa d’usuari hauran de complir les següents característiques:
NIVELL DE SENYAL
Nivell AM‑TV
Nivell 64QAM‑TV
Nivell QPSK‑TV
Nivell FM Ràdio
Nivell DAB Ràdio
Nivell COFDM‑TV

Unitat
dBµV
dBµV
dBµV
dBµV
dBµV
dBµV

RELACIÓ PORTADORA/SOROLL
Unitat
ALEATORI
FM-Ràdio
dB
AM-TV
dB
QPSK DVB-S
dB
QPSK-TV
QPSK DVBdB
S2
8PSK DVB-S
dB
64 QAM-TV
dB
COFDM-DAB
dB
COFDM-TV
dB

BANDA DE FREQÜÈNCIES
47-790 MHz
950-2.150 MHz
57-80
45-70
47-77
40-70
30-70
47-70
BANDA DE FREQÜÈNCIES
47-790 MHz
950-2.150 MHz
≥38
≥43
≥11
≥12
≥14
≥28
≥18
≥25
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GUANY i FASE DIFERENCIALS
Guany
Fase

PORTADORA/INTERFERÈNCIES
FREQÜÈNCIA ÚNICA
AM‐TV
64 QAM‐TV
QPSK‐TV
COFDM‐TV
RELACIÓ D'INTERMODULACIÓ
AM‐TV
64 QAM‐TV
QPSK‐TV
COFDM‐TV
PARÀMETRES GLOBALS DE LA
QUALITAT DE LA INSTAL∙LACIÓ
BER QAM
BER QPSK
BER COFDM‐TV
MER COFDM‐TV

Unitat
%
º

Unitat
dB
dB
dB
dB
Unitat
dB
dB
dB
dB
Unitat

dB

BANDA DE FREQÜÈNCIES
47-790 MHz
950-2.150 MHz
14
12

BANDA DE FREQÜÈNCIES
47‐790 MHz
950‐2.150 MHz
≥54
≥35
≥18
≥10
BANDA DE FREQÜÈNCIES
47‐790 MHz
950‐2.150 MHz
≥54
≥35
≥18
≥30
BANDA DE FREQÜÈNCIES
47‐790 MHz
950‐2.150 MHz
‐5
millor que 9 X 10
‐5
millor que 9 x 10
millor que 9 x 10‐5
≥21

Condicions constructives/Materials:
Antenes
Són els elements captadors dels senyals de RTV i FM.
Ja existeixen.
Canalització d’enllaç superior
Condueix els cables coaxials dels elements captadors fins als elements d’amplificació i
distribució situats a l’Armari de Distribució de RTV. És formada per tres trams:
•

Des de la Planta superior fins a un registre d’enllaç, situat en el sostre de
l’última Planta

•

Des del registre d’enllaç fins a la safata de distribució de la mateixa planta

•

Per la safata de distribució fins a l’Armari de Distribució de RTV.

Aquesta canalització ja existeix.Registre d’enllaç superior
Serveix per a recollir al sostre de l’última Planta 2ª els tubs de la canalització externa
superior.
Ja és existent.
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Cable coaxial
Les característiques del cable seran:
CARACTERÍSTIQUES
UNITAT
Conductor central
mm
Diàmetre
Dielèctric
mm
Diàmetre
Impedància característica
Ω
mitjana
Cobertura exterior
Diàmetre

mm

Coberta exterior
mm
Diàmetre
Resistència cc de:
Conductor central
Ω/100 m
Malla
pF/m
Capacitat nominal
mm
Minim radi curvatura

Freqüència
(MHz)
5-30
30-470
470-862
862-2.150

Cu
1,13
PEE
4,8
75 ± 3
Al (làmina)+
Cu/Sn (trenza)
5,5
PVC
6,6
2
2
55
33

Pèrdues de retorn (dB)
Atenuació a 800 MHz ≤ Atenuació a 800 MHz
> 18 dB/100 m
18 dB/100 m
23
20
23
20
20
18
18
16

Les atenuacions típiques són:
Freqüència (MHz) Atenuació (dB/100 m)
100
5
200
8
600
14
800
15
1.000
18
1.750
24
2.150
27

Amplificador de RTV
Ja és existent
És la caixa de material aïllant de dimensions suficients per allotjar l’amplificador de
RTV i l’element o elements distribuïdors del senyal cap a les BAT’s de RTV situades a
l’edifici. Tindrà els mecanismes adequats de seguretat que n’evitin la manipulació no
autoritzada. Ja és existent.
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Element o elements distribuïdors
És l’element que reparteix o distribueix el senyal de RTV cap a totes les BAT’s de RTV
de l’immoble. Atès que s’aportarà senyal a dues noves preses a la Sala Polivalent sobre
la xarxa preexistent, caldrà seccionar el cable de distribució de RTV i introduir‐hi un
repartidor amb tantes sortides com branques de distribució (o preses) alimenti. El
component necessària dependrà de l’actual tipologia de distribució. En qualsevol cas,
si cal introduir un repartidor com l’assenyalat, haurà de correspondre a aquestes
característiques:
Freqüència (MHz)
TIPUS Nº SORTIDES
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8

50

470
790
950
2.150
ATENUACIÓ DISTRIBUÏDORS (dB)
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
7,0
7,0
7,0
9,0
9,0
7,5
7,5
7,5
9,5
9,5
11,0
11,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

Les sortides dels repartidors no carregades s’han de tancar amb una resistència
terminal de 75 Ω.
Base d’Accés Terminal de RTV (BAT)
Les noves BATs seran de tipus terminal i respondran a les següents característiques;
50
0,6

470
0,6

BASES DE PRESA FINAL
790
950
0,6
1,5

2.150
1,5

MHz
dB
Premià de Dalt, a Juny de 2017

Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.22 Memòria tècnica per a la instal·lació de fontaneria
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1. OBJECTE
L’objecte del present projecte es el càlcul i disseny de la instal∙lació de fontaneria i
l’escalfament de l’ACS d’un nou establiment destinat a Sala Polivalent per a l’escola Santa
Anna
2. ACTIVITAT
Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada amb
vestuaris, dutxes i escenari. Es considera local de pública concurrència.
3. CARACTERISTIQUES DEL LOCAL.
El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen als plà‐
nols adjunts.
Les superfícies de cada estança són:
Espai

Superfície (m2)

Sala polivalent
Escenari
Rampa accés escenari
Magatzem 1
Magatzem 2
Vestuari escenari
Distribuidor vestidors
Aseo minusvàlids
Aseos homes
Vestidors homes
accés dutxes homes
Dutxes homes
Aseos dones
Vestidors dones
Accés dutxes dones
Dutxes dones
Aseos homes pati
Aseos dones pati
Sala màquines

203,55
31,51
8,86
13,92
12,7
23,31
7,25
6,1
9,56
22,09
1,66
7,58
9,56
20,68
1,66
7,58
6,93
6,82
10,13

TOTAL ÚTIL
TOTAL CONSTRUÏDA

411,45
448,44

L’Alçada del local varia entre 4.50 m i 6 m en la sala polivalent i 2.50 m en els vestuaris
L’horari de funcionament del local serà de dilluns a divendres de 8h a 17h en horari lectiu
propi de l’escola i es preveuen usos esporàdics dirigits
4. INSTAL∙LACIÓ INTERIOR
0.‐ Instal∙lació
Tot seguit es descriu la instal∙lació d’A.C.S. i aigua freda de dins el recinte:
L’aigua freda s’aportarà des de comptador a instal.lar en façana on s’indica a plànols i ali‐
1
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mentarà els aparells sanitaris i dutxes entre d’altres. L’ACS per a dutxes s’escalfarà primera‐
ment per un sistema d’aerotèrmia de característiques i rendiment suficient per a ser consi‐
derat renovable (veure annex 2) , i s’acumularà en un dipòsit amb intercambiador de 750 lts.
En el cas d’acabament d’escalfament per a temperatures per sobre 50º la caldera mural de
condensació s’encarregarà d’efectuar aquest escalfament.
L’escomesa complirà amb l’especificat per la companyia gestora de l’abastamet d’aigua po‐
table del sector.
Tot seguit l’escomesa enllaçarà amb l’armari de característiques indicades al pressupost, i
que disposarà de clau general, comptador, vàlvula antretorn i filtre autonetejant segons
UNE‐EN 13443‐1. En aquest punt es deriva la instal.lació interior en xarxa segons esquema
adjunt.
1.‐ Producció d’A.C.S.
La producció d’ACS s’efectuarà per mitjà de l’equip d’expansió directa i hidrobox compostos
per:
SISTEMA AEROTÈRMIA PER ESCALFAMENT ACS MARCA MITSUBISI ELECTRIC MODEL ECODAN
SPLIT o equivalent:

Hidrobox model EHSE‐MEC. Sense resistència elèctrica

Unidad exterior ecodan model Split de MITSUBISHI ELECTRIC, de capacidtat 8.0 KW y
COP de 4.40, temperatura máx. de impulsió de 60º para calefacció Model
PUHZ‐SW75VHA.

Ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´o equivalent

Termistor per saber temperatura dipòsit ACS ‐PAC‐TH011TK‐E
INTERACUMULADOR VITRO GREENHEISS DPV/I/BC 800L PIE o equivalent, especial serpentí
per a bomba de calor de gran superfície.
La caldera mural de condensació de model especificat a memòria de calefacció, podrà elevar
la temperatura per sobre els 50º actuant sobre bombeig i vàlvula de tres vies al circuit prima‐
ri d’escalfament de l’interacumulador (veure esquema). Així la centraleta de l’hidrobox en
arriba a 50º l’ACS a dipòsit deixarà de escalfar i aquesta consigna la recull la centraleta asso‐
ciada a les calderes (AGU 2.550 Interface control) que manarà escalfar l’aigua per mitja de la
caldera fins temperatura especificada (>60º per evitar legionel.la)
La mescla en circuit secundari (post dipòsit) s’efectuarà a menys de 5 metres de les dutxes
amb vàlvula de tres vies mescladora i regulada per consigna, i vàlvules antirretorn. Veure
esquema adjunt.
2.‐ Griferia
La grifería serà mescladora accionada per polsador tipus Presto o equivalent amb airejador
incorporat
Totes les aixetes d’ús públic seràn temporitzades (lavabos, aigüeres, dutxes, fonts, ...)
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S’instal∙laran vàlvules d’aïllament a l’entrada de les canonades a cada estança humida (cui‐
na, lavabos, banys i safareigs). Les vàlvules seran de tipus de seient, encastades als murs i
cromades.
3.‐ Canonades
El sistema d’instal∙lació serà tub PER 5.0 en muntatge superficial per fals sostre o terra tèc‐
nic en trams horitzontals generals, encastat o soterrat sota corrugat en trams de baixants
generals, i encastat o en superficialment protegit als cops o a alçada superior a 2,5 m en ins‐
tal∙lació horitzontal.
Les canonades d’aigua freda o calenta, quan vagin encastades a les parets, s’efectuarà amb
les canonades recobertes amb tub de PVC flexible corrugat, per a absorbir les dilatacions i
evitar condensacions.
S’efectuarà amb canonades de polietilè d’alta densitat, del diàmetre indicat, segons norma
UNE 12201:2003, pressió nominal 16 bars a 20 °C , o polietilè reticulat segons norma UNE EN
ISO 15875:2003 sèrie 5.0 o inferior i instal∙lat segons les normes del fabricant de la canonada.
La separació màxima entre suports de les canonades serà de 2 metres en els trams horitzon‐
tals i 3 metres en els trams verticals.
Els ancoratges de les canonades citats estan dissenyats de forma que permetin la dilatació
natural dels tubs.
S’instal∙laran passamurs quan les canonades travessin parets o forjats.
Les canonades de fontaneria és separaran:
‐ Canalitzacions elèctriques:
30 cm.
‐ Canalitzacions de telecomunicacions: 30 cm.
‐ Canalitzacions de calefacció: 4 cm.
‐ Canalitzacions d’aigua calenta: 4 cm.
‐ Canalitzacions de gas: 3 cm.
Les canonades d’aigua calenta, quan discorri per les parets s’instal∙laran per damunt de les
d’aigua freda, per a evitar l’escalfament mutu.
Les canonades d’aigua sempre discorreran per sota de les canalitzacions elèctriques o elec‐
tròniques o de telecomunicacions
Tots els aparells de consum seran alimentats per la part superior, per a evitar retorns
d’aigua.
En la connexió dels escalfadors instantanis o calderes disposaran vàlvules d’aïllament de ti‐
pus esfèric de llautó cromat, pressió nominal PN‐16 i vàlvula de retenció de clapeta per a
evitar els retorns d’aigua calenta, excepte en el cas de que el mateix escalfador la portés in‐
3
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corporada. La seva pressió serà igualment PN‐16.
Els sanitaris es connectaran a les canonades amb un tub flexible de cautxú i malla d’acer
trenat pressió nominal mínima PN‐16 i vàlvula de colze del mateix material.
Igualment es connectaran amb tubs flexibles de cautxú i malla d’acer trenat amb pressió
nominal mínima PN‐16 els lavabos, aigüeres, safareigs, si les griferies estan incorporades al
pròpia aparell i no a la paret.
Els diàmetres nominals de les canonades d’alimentació als aparells de consum seran:

aparell de consum
d’aigua

coure
(mm)

lavabo
bidet
sanitari
aixetes usos varis
dutxa
aigüera
abocador
banyera
safareig
rentadora
lavabo complet
bany complet
general local

15*1
15*1
15*1
15*1
18*1
18*1
18*1
18*1
18*1
18*1
22*1
22*1
28*1

polietilè reticulat
(sèrie 5)
(mm)
16*1.8
16*1.8
16*1.8
16*1.8
20*2.0
20*2.0
20*2.0
20*2.0
20*2.0
20*2.0
25*2.3
25*2.3
32*2.9

Multipex
(PEX – AL‐ PEX)
(mm)
16*2
16*2
16*2
16*2
20*2.25
20*2.25
20*2.25
20*2.25
20*2.25
20*2.25
25*2.5
25*2.5
32*3

Les pressions nominals de les vàlvules no serà inferior a PN‐10.
Senyalització: Les canonades d’aigua de consum es senyalitzaran amb color blau o verd fosc
per a evitar confusions.
Canonades de recirculació d’acs: com la distància des de la canonada d’anada de l’acs fins a
l’últim punt de consum és superior a 15 metres s’efectuarà una instal∙lació de recirculació
d’aigua calenta, amb bomba de recirculació especial per acs, comandada per centraleta di‐
ferencial i termòstat d’immersió, que posi en marxa la recirculació quan el diferencial de
temperatura de la xarxa d’acs sigui superior a 3°C.
El cabal recirculat serà almenys del 10% del cabal d’acs i el diàmetre mínim de la canonada de
recirculació DN16.
4.‐ Aïllaments

4
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Les canonades d’aigua freda s’aïllaran exclusivament per a evitar condensacions, tant si van
en muntatge vist o encastat amb coquilles de 9 mm. de gruix, o equivalent.
Les canonades d’aigua calenta sanitària o retorn d’aigua calenta sanitària s’aïllaran per a
limitar les pèrdues de calor, tant si van en muntatge vist o encastat amb coquilles quin es‐
pessor serà l’indicat a la taula adjunta i segons el vigent RITE.
Espessors mínims d’aillament de canonades per a fluids calents per a
l’interior dels edificis
Diàmetre exterior
Temperatura màxima del fluid
(mm)
(°C)
40...60
0 < D ≤ 35
25 (27)
35 < D ≤ 60
30 (27)
60 < D ≤ 90
30 (27)
90 < D ≤ 140
30 (27)
140 < D
35 (36)
Quan les canonades discorreixin per l’exterior dels edificis els espes‐
sors d’aillament s’augmentaran en 10 mm
Els dipòsits i equips s’aillaran amb els mateixos espessors que les ca‐
nonades de
D > 140 mm
(25) 27 : gruix mínim segons RITE. Gruix comercial Armaflex o equi‐
valent a adoptar
Les canonades d’aigua calenta sanitària s’aillaran amb els espessors
esmentats augmentats en 5 mm

Les juntes longitudinals i transversals s’uniran acuradament amb cinta autoadhesiva de la
mateixa marca.
La continuïtat de les coquilles d’aïllament de les canonades no s’interromprà en els suports
de les canonades, sinó que entre aquestes i els suports hi haurà interposat el mateix gruix
d’aïllament.
Quan discorrin per patis interiors s’aïllaran amb coquilles de les mateixes característiques i
espessors.
Quan discorrin per patis o parets exteriors s’aïllaran amb coquilles de les mateixes caracte‐
rístiques i espessors, del tipus especial per a muntatge a l’exterior que no els afecti les radia‐
cions ultraviolades, o bé es recobriran amb coquilles d’alumini o canals d’acer zincat.
Quan discorreixin encastades es protegiran contre les condensacions amb tubs de PVC cor‐
rugat sense perdre la continuirtat.
5.‐ Distribució en els locals humits:
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La distribució interior en els locals humits, banys, lavabos, cuines, amb vàlvula general de pas
encastada amb comandament de llautó cromat, de tipus vist.
A partir de les vàlvules generals es distribuiran les canonades a cada unitat de consum indi‐
vidual amb canonades de polietilè reticular flexible encastat en les parets, recobertes de tub
de PVC corrugat per a absorbir les dilatacions i amb recorreguts paral∙lels i perpendiculars a
parets i sostres.
S’efectuarà amb canonades de polietilè reticulat d’alta densitat, del diàmetre indicat, se‐
gons norma UNE EN ISO 15.875:2004, (sèrie 5.0), o polietilè per a ús alimentari conforme
amb la norma UNE EN 12.201:2003 de Pn 16 bars, i instal∙lat segons les normes del fabricant
de la canonada.
Els accessoris podran ser de coure o bé de llautó.
6.‐ Mesures contra legionel.la:
La instal.lació complirà amb allò que estableix la normativa contra legionel.la i concretament
amb els següents punts:
‐ La instal.alció d’ACS serà capaç de escalfar l’aigua per sobre de 55º en punt de consum
‐ S’instal.len vàlvules de purga en punts baixos per al buidat comlert de la instal.lació
‐ La recirculació (punt de tornada) i les vàlvules mescaldores no s’instal.alràn a més de 5 me‐
tres del punt de consum
‐ S’instal.larà un filtre autonetejant segons UNE‐EN 13443‐1.
5. NORMATIVA
En l’execució de les instal∙lacions es tindran en compte les següents normes o reglaments:
‐ Norma UNE 19047:1996 sobre canonades d’acer galvanitzat.
‐ Norma UNE 1057:1996 sobre canonades de coure.
‐ Norma UNE EN ISO 15875:2004 sobre canonades de polietilè reticulat
‐ Norma UNE EN 12.201:2003 sobre canonades de polietilè
‐ Norma UNE 59360 sobre canonades multicapa Pex‐Al‐Pex
‐ Norma UNE 19‐040 sobre canonades d’acer per a ús d’incendi
‐ Normes UNE 23‐091 i 23‐400 per a Boques d’incendi Equipades.
‐ Normes particulars de la companyia subministradora.
‐ Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic DB‐HS
‐ Ordenances Municipals
‐ Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya sobre criteris ambientals i d’eco efi‐
ciència als edificis
‐ Real Decreto 865/2003 de criteris higienico‐sanitarissobre prevenció i control de la
legionel.losi
‐ Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosani‐
tàries per a la prevenió i el control de la legionel∙losi.
‐ Criteris per a la construcció de nous edificis docents de la Generalita de Catalunya
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6. CALCULS JUSTIFICATIUS
Les canonades han estat calculades segons el mètode dels Valors de Càrrega DVGW‐W 308,
d’acord amb la pressió de subministrament de la Companyia subministradora i segons els
fulls adjunts de l’annex1
7. QUALITATS DELS MATERIALS
Les qualitats dels materials a emprar són les indicades als estats d’amidaments i plànols
adjunts.
8. SISTEMES D’ESTALVI
Es preveuran els següents sistemes d’estalvi:
 cisternes de wàter de doble polsador o polsador interrompible
 cisternes de wàter de baix volum (6 litres)
 airejadors a aixetes i dutxes per a regular el cabal a 8 l/min i 10 l/min a una pressió
de 2.50 bars i un mínim de 9 l/min a una pressió de 1.0 bars
9.

PROVES

D’acord amb el vigent CTE DB‐HS‐4 l’empresa instal∙ladora haurà d’efectuar les següents
proves:
o Per a canonades metàl∙liques: proves d’estanquitat i resistència mecànica se‐
gons UNE 100.151:1988
 Prova de pressió a una pressió de 2 vegades la de treball amb un mí‐
nim de 6 bars, mantenint la pressió durant 12 hores.
o Per a canonades termoplàstiques i multicapa: proves d’estanquitat i resistèn‐
cia mecànica segons UNE ENV 12 108:2002. Mètode A
 Prova de pressió a una pressió de 1,5 vegades la de disseny, mantenint
la pressió durant 30 minuts.
 Estabilitzar la pressió a 0,50 vegades la de disseny i supervisió durant
90 minuts
o Instal∙lació d’ACS:
 Mesura de cabals i temperatures en els punts d’aigua
 Obtenció dels cabals exigits
 Comprovació del temps que tarda en sortir l’aigua calenta pels punts
de consum
 Comprovació de la temperatura a l’interior, a la sortida i en les aixetes
 Comprovació que la temperatura de retorn no és inferior en més de 3
°C a la temperatura de sortida
Per a major detall de les operacions d’assaig i posada en servei consultar les normes esmen‐
tades
7
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10. MANTENIMENT
Les operacions de manteniment de la instal∙lació a efectuar són:


Les instal∙lacions que no es posin en servei abans de 4 setmanes del seu acabament
es procedirà a buidar‐les



Neteja anual de filtres d’entrada



Accionament semestral de les vàlvules de tall per a evitar el seu agarrotament



Comprovació anual de l’estat de canonades, fuites i aïllaments
Premià de Dalt, a Juny de 2017
Alcalde President:

Josep Triadó I Bergés

L’autor del Projecte:

Lluís García Jiménez, arquitecte
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ANNEXES
===========

1.‐ CALCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA EN TUBS PER FONTANERIA
2.‐ CÀLCULS PER A L’EXCEMPCIÓ DE INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER A LA PRO‐
DUCCIÓ D’ACS SUBSTITUIT PER ALTRA FONT RENOVABLE
3.‐ DIMENSIONAT DE L’ACUMULADOR D’ACS
4.‐ CARACTERÍSTIQUES DELS APARELLS I MAQUINÀRIA DE LA INSTAL.LACIÓ DE FONTANE‐
RIA I ESCALFAMENT D’ACS
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Comentaris

10

11

12

16

17

8

9

5

11

11

11

11

15

16

17

2

2

30

MITJA DUTXA

WC ADAPT

LAVABOS 1

WC1

DX1

MEITAT DUTXES

ULTIMA DUTXAINDIVID

AIXETA PATI

A DIPÒSIT

A LAVABOS PATI

WC

1412017 aigua TUBS FONTANERIA.xls

ULTIMA DUTXAINDIVID

9

5

DUTXES 2

31

30

20

18

15

14

13

8

7

5

5

4

WC2

4

2

6

3

5

2

Ni

2

N(i+1)

Nus inici tram nº

1

Nus final tram nº

LAVABOS 2

OMPLERTES A SALA CIRCUITS

ESCOMESA 1R

1,00

oficines/escoles

Qt

Cabal total del tram

0,10

0,90

1,20

0,15

0,20

0,60

1,20

0,20

0,30

0,20

2,05

0,20

0,60

1,20

0,20

0,30

3,75

4,65

0,15

4,80

(l/s)

1,00

0,40

0,33

1,00

1,00

0,55

0,33

1,00

1,00

1,00

0,24

1,00

0,55

0,33

1,00

1,00

0,17

0,15

1,00

0,15

Ks

coef. de simulttaneitat

Qs

0,10

0,36

0,40

0,15

0,20

0,33

0,40

0,20

0,30

0,20

0,50

0,20

0,33

0,40

0,20

0,30

0,65

0,72

0,15

0,73

(l/s)

300 mm/ml

(15,00) m.c.a.

15.000 mm. c.a.

cabal sinmultani

Pèrdua de càrrega unitària màxima de projecte <

Coef. sobredimensionat

Üs de la instal.lació:

(44,00) m.c.a.

44.000 mm. c.a.

DN

29,00 PER
29,00 PER

30 40PE
29 40PE

23,20 PER
11,60 PER

25 32PE
16 16PE

11 16PE

21 25PE

23 32PE

11,60 PER

15,00 PER

23,20 PER

11,60 PER

11,60 PER

16 16PE
14 16PE

15,00 PER

23,20 PER

11,60 PER

20 25PE

23 32PE

16 16PE

14,40 PER

11,60 PER

16 16PE

20 20PE

15,00 PER

23,20 PER

11,60 PER

20 25PE

23 32PE

16 16PE

14,40 PER

11,60 PER

20 20PE

29,00 PER

(mm)

Di

Diam. Interior

14 16PE

(mm)

UTILITZAR COEFICIENTS DE SIMULTANEITAT ?

Tipus de canonada

31 40PE

(mm)

De

Diàmetre estimat

Pressió residual mínima =

V

velocitat
0,95

2,05

0,95

1,42

1,89

1,87

0,95

1,89

1,84

1,89

1,17

1,89

1,87

0,95

1,89

1,84

0,99

1,09

1,42

1,11

(m/s)

L

llargada
4

25

4

8

1

2

1

7

5

4

3

1

2

1

7

5

3

8

1

1

(ml)

Nº colzes
3

2

3

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

NC

Nº de tes
1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

NT

Nº vàlvules esfera
1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

NV

1

1

1

NR

Nº vàlvules retenció

Pressió a origen =

Σ Ps

Perdues de càrrega en
singularitats
552

2.707

630

1.119

3.085

603

466

438

1.885

4.071

767

2.775

603

466

438

1.885

506

103

1.294

1.056

(mm.c.a.)

δP/L

Pèrdua càrrega unit. del
tram
125,75

353,72

52,90

255,66

422,96

299,05

52,90

422,96

307,90

422,96

77,20

422,96

299,05

52,90

422,96

307,90

43,01

51,30

255,66

52,66

(mm/ml)

SI

polietilè/coure/acer =(0,37/0,32/0,55)

Constant del tipus de la canonada

Ps+Pr

Pant

503

8.843

212

2.045

423

598

53

2.961

1.540

1.692

232

423

598

53

2.961

1.540

129

410

256

53

1.055

11.550

842

3.164

3.508

1.201

519

3.399

3.425

5.762

998

3.198

1.201

519

3.399

3.425

635

513

1.549

1.109

12.659

1.109

1.109

8.483

4.975

3.774

3.255

3.255

3.255

3.255

2.257

3.976

2.776

2.257

2.257

2.257

1.622

1.109

1.109

(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

Pr

Pèrdua càrrega
roçament del tram

COMPROVAR PRESSIÓ SUFICIENT EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, SI ES INFERIOR A LA ESTABLERTA COM PRESSIÓ A ORIGEN CALDRÀ CONSIDERAR
INCORPORACIÓ DE GRUP DE SOBREPRESSIÓ (SI PRESSIO<4,1KG). TUBS AF DE PER

Pèrdua càrrega total del
tram

******* Comentaris :

Pèrdua de càrrega del
tram anterior

12 °C

13.714

12.659

1.950

11.647

8.483

4.975

3.774

6.654

6.680

9.017

3.255

7.174

3.976

2.776

5.656

5.681

2.257

1.622

2.658

1.109

(mm.c.a.)

Σ Pt

Pèrdua càrrega total

AIGUA

3,64%

39,83%

2,90%

10,91%

12,10%

4,14%

1,79%

11,72%

11,81%

19,87%

3,44%

11,03%

4,14%

1,79%

11,72%

11,81%

2,19%

1,77%

5,34%

3,82%

(%)

P (%)

Pèrdua de càrrega
parcial

Temperatura:

Diam. Nominal

SALA POLIV. AJ PREMIÀ DE DALT

H

Alçada piezomètrica
0,80

2,00

2,00

1,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

(m)

s/. Flamant

Σ Paltr
(mm.c.a.)

Pres

29,49

29,34

40,05

31,35

33,52

36,03

37,23

36,35

36,32

33,98

37,74

34,83

37,02

38,22

37,34

37,32

38,74

39,38

40,34

42,89

(m.c.a)

24/03/2017

29.486

29.341

40.050

31.353

33.517

36.025

37.226

36.346

36.320

33.983

37.745

34.826

37.024

38.224

37.344

37.319

38.743

39.378

40.342

42.891

(mm.c.a.)

Pres

V2
28-02-15

Factor de temperatura = 1,30
Versió:

Altres pèrdues i/o
guanys locals

Característiques del fluid:

Pressió residual

REFERÈNCIA PROJECTE :

Pressió residual
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23

24

22

23

21

25

26

A MITJA DUTXA

A ULTIMA DUTXA

A DX 1

A MITJA DUX 1

A ULTIMA DUTXA

1412017 aigua TUBS FONTANERIA.xls

22

27

26

25

21

Ni

21

N(i+1)

Nus inici tram nº

20

Nus final tram nº

A DUTXES 2

ESCOMESA desde DIPÒSIT

1,00

ús general

Qt

Cabal total del tram

0,10

0,30

0,60

0,10

0,30

0,60

1,20

(l/s)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Ks

coef. de simulttaneitat

Qs

0,10

0,30

0,60

0,10

0,30

0,60

1,20

(l/s)

300 mm/ml

(15,00) m.c.a.

15.000 mm. c.a.

cabal sinmultani

Pèrdua de càrrega unitària màxima de projecte <

Coef. sobredimensionat

Üs de la instal.lació:

(40,05) m.c.a.

40.050 mm. c.a.

DN

11 16PE

20 20PE
11,60 PER

14,40 PER

23,20 PER

11,60 PER

11 16PE
28 32PE

14,40 PER

23,20 PER

20 20PE

23,20 PER

(mm)

Di

Diam. Interior

28 32PE

(mm)

UTILITZAR COEFICIENTS DE SIMULTANEITAT ?

Tipus de canonada

39 32PE

(mm)

De

Diàmetre estimat

Pressió residual mínima =

V

velocitat
0,95

1,84

1,42

0,95

1,84

1,42

2,84

(m/s)

L

llargada
2

2

5

2

2

5

25

(ml)

Nº colzes
2

2

2

2

4

NC

Nº de tes
2

1

2

1

1

NT

1

1

1

1

1

NV

Nº vàlvules esfera

Pressió a origen =

Diam. Nominal

1

1

NR

Σ Ps

Perdues de càrrega en
singularitats
694

588

1.294

694

588

1.294

6.161

(mm.c.a.)

NO

δP/L

98,66

241,59

84,34

98,66

241,59

84,34

283,68

(mm/ml)

Pr

Pèrdua càrrega
roçament del tram

polietilè/coure/acer =(0,37/0,32/0,55)

Constant del tipus de la canonada

Ps+Pr

Pant

197

483

422

197

483

422

7.092

891

1.071

1.715

891

1.071

1.715

13.253

16.039

14.968

13.253

16.039

14.968

13.253

(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

TUB PER AMB UNIONS TIPUS WIRSBO O SIMILAR PER ACS I TUB CERTIFICAT PER ACS

Nº vàlvules retenció

******* Comentaris :

Pèrdua càrrega unit. del
tram

60 °C

Pèrdua càrrega total del
tram

AIGUA

Pèrdua de càrrega del
tram anterior

Temperatura:

16.930

16.039

14.968

16.930

16.039

14.968

13.253

(mm.c.a.)

Σ Pt

Pèrdua càrrega total

SALA POLIV. AJ PREMIÀ DE DALT

Pèrdua de càrrega
parcial
3,56%

4,28%

6,85%

3,56%

4,28%

6,85%

52,91%

(%)

P (%)

H

Alçada piezomètrica
2,00

3,00

3,00

2,00

3,00

3,00

3,00

(m)

s/. Flamant

Σ Paltr
(mm.c.a.)

Pres

21,12

21,01

22,08

21,12

21,01

22,08

23,80

(m.c.a)

24/03/2017

21.119

21.010

22.082

21.119

21.010

22.082

23.797

(mm.c.a.)

Pres

V9
28-11-03

Factor de temperatura = 1,02
Versió:

Altres pèrdues i/o
guanys locals

Característiques del fluid:

Pressió residual

REFERÈNCIA PROJECTE :

Pressió residual

24/03/2017

mm
mm
ml
1,20

l/s

C
6,00

BW's
l/s
DX

BY

R

AI

V

l/s

1,20

Diàmetre min.
muntant s/.
NB aigua
llargada
muntant
Cabal total
acumulat
Tiipus
subminitsre
Nº unitats de
consum
Cabal total
unitat
Cabal unitari
de varis
Nº
varis
Nº
aigüeres
Nº rentadores
Nº
banyeres
Nº
dutxes
Nº
lavabos

1

Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

1412017 aigua TUBS FONTANERIA.xls

ESCALA

ACS

Notes

Adreça

Promoció

LOCAL

ACS

PLANTA

PIS

Nº
bidets

Bi

Nº
sanitaris

L

WC

12

Diàmetre
muntant
adoptat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

24/03/2017

mm
mm
ml
4,80

l/s

especial
24,00

BW's
l/s
l/s

4,80

Tiipus
subminitsre
WC

DX

BY

R

AI

V

4

0,15

Cabal total
acumulat
Nº unitats de
consum
Cabal total
unitat
Cabal unitari
de varis
Nº
varis
Nº
aigüeres
Nº rentadores
Nº
banyeres
Nº
dutxes
Nº
sanitaris
Nº
bidets

Bi

12

llargada
muntant
Nº
lavabos

L

8

Diàmetre min.
muntant s/.
NB aigua

1
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ESCALA

AF

Notes

Adreça

Promoció

LOCAL

AF

PLANTA

PIS

10

Diàmetre
muntant
adoptat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Compliment de la Normativa en matèria d'Eficiencia energètica. Paràmetres energètics mínims a complir per les bombes de calor
per a consideració d'energia renovable i excempció d'instal.lació de plaques solars per escalfament d'ACS.

Projecte:

Premià de Dalt

Consideració d'energia Renovable segons Decisió 2013/114/U
Eres= Qusable* (1 – 1/SPF)
Qusable= Hhp* Prated
Sistema i valors del fabricant:
Sistema:
Aerotèrmia. Climatització i escalfament d'ACS per bomba calor
Marca i Model
Mitsubishi PUHZ-sW75 hidrokit EHSE-MEC
*s'adjunta certificats fabricant
Projecte:
Dutxes
Pnom=Prated (Edifici)
6
kw
*sense resistència de recolçament
SCOPnet (*sg UNE EN-14828):
3,37
>2,5 es considera renovable
Càlculs:
2.001,89
12.011,34
8.447,14
3.564,20

Hhp=
Qusable=
Eeres=
E teòrica cons.=

hores/any
kwh/any
kwh/any
kwh/any

*segons calcul
->Energia utilitzada com a renovable per l'aparell/s
->Energia consumida teòrica per escalfament ACS

DEMANDA D'ACS
dutxa equipament (30)
Nº uts privatives =
coef.: corrector del consum (per tenir en compte les
T consum adoptada =
Consum d'aigua a la temperat. d'utilització =
mes

Tentrada

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Tentr. mitjana =
Valors per al conjunt de l'edificació
Factor de simultaneitat de l'edifici adoptat=

8,00
9,00
11,00
13,00
14,00
15,00
16,00
15,00
14,00
13,00
11,00
8,00
12,25

30,00
1
1,0
60
30,00

l/persona
Nº d'usuaris o serveis/ut privativa (promig)=
25,0
locals/edifici
Nº total d'usuaris o serveis / edifci =
25
consum unitari corregit =
30,00
lts/persona
°C
ciutat/zona de càlcul:maresme
zona climàtica CTE:
II
zona climàtica Decret 21/2006:
III
l/persona

taula 1
consums per ut. privativa d'habitatge o local
consum lts/dia consum lts/mes
ocupació
consum lts/mes consum (kcal/dia)
mensual %
simult
750
23.250
23.250
39.000
100
750
21.000
21.000
38.250
100
750
23.250
23.250
36.750
100
750
22.500
22.500
35.250
100
750
23.250
23.250
34.500
100
750
22.500
22.500
33.750
100
750
23.250
23.250
33.000
100
750
23.250
23.250
33.750
100
750
22.500
22.500
34.500
100
750
23.250
23.250
35.250
100
750
22.500
22.500
36.750
100
750
23.250
23.250
39.000
100
273.750
13.067.250
** totals ANUALS per ACS per cada local

total anual acs edifici (lts/any) =
total anual acs edifici (KWh/any) =
total anual acs edifici (Mj/any) =

1,00
273.750
15.194
54.700

demanda diària =
demanda diària =
KWh/any, equiv. a
Mj/any, equiv. a

consum
(kWh/dia)
45,35
44,48
42,73
40,99
40,12
39,24
38,37
39,24
40,12
40,99
42,73
45,35
15.194,48
30,00
750
41,63
149,86

consum
(Mj/dia)
163
160
154
148
144
141
138
141
144
148
154
163
54.700
l/d/persona
lts acs /dia
KWh/dia
Mj/dia

RESULTATS:
SUPÒSIT 1: segons Decisió 2013/114/U i dades fabricant
Demanda d'ACS coberta per energia renovable de bomba de calor:
Demanda d'ACS teòrica a cobrir pel sistema de plaques solars:
Demanda d'ACS teòrica a cobrir pel sistema de plaques solars (kwh/any):
Energia considerada Renovable de la bomba de calor (Eeres)(kwh/any):

70% =8447/12011
30%
4.558,34
8.447,14

Podem prescindir de la instal.lació de plaques solars per l'escalfament d'ACS?

Energia primària sistema comparatiu:
gas
Cobertura adopt:

si

SUPÒSIT 2: Si considerem Qusable = total anual demanda calculada d'ACS
energia consumida per bomba de calor i recolzament eléctric o a gas per ACS:
mes
consum lts/mes simult
E bomba calor E recolzament
gener
23.250
1.135
270
febrer
21.000
1.001
244
març
23.250
1.054
270
abril
22.500
968
262
maig
23.250
973
270
juny
22.500
916
262
juliol
23.250
919
270
agost
23.250
946
270
setembre
22.500
942
262
octubre
23.250
1.000
270
novembre
22.500
1.020
262
desembre
23.250
1.135
270
12.011
3.183
Qusable'=
Eeres'=
E no renov per ACS=

15.194 kwh/any
8.447 kwh/any
6.747 kwh/any

>
<

4.558,34
10.636,13

Podem prescindir en aquest supòsit de la instal.lació de plaques solars per
l'escalfament d'ACS?
Quin es el SCOPnet mínim per poder prescindir de la instal.lació de plaques
solars per escalfament d'ACS?
EMISSIONS (Supòsit 2):

Ta max bomba calor:

hores/mes BdC
189
167
176
161
162
153
153
158
157
167
170
189
2.002

ratio Eprimaria/Econsum
ratio Eprimaria/Econsum

balanç econòmic:
preu elec:
preu gas:

0,2
0,09

Solució solar+gas:
cost anual:

985,68 €
1.040,49 €

=>plaques i gas
=>plaques i gas

si
1,43

mínim per renovable 2,5

gas=

0,92

gas
1,05 %

Solució aereotérmia:
cost anual:

0,252 elec=

Consum teòric d'energia primària de l'edifici per escalfament d'ACS amb plaques solars i caldera gas:
Consum teòric d'energia primària de l'edifici per escalfament d'ACS bombes calor+recolçam.:
Emissions CO2 de l'edifici per escalfament d'ACS amb plaques solars:
Emissions CO2 de l'edifici per escalfament d'ACS bombes calor:
Estalvi emissions CO2
Rendiment caldera sistema comparatiu:

50 ºC

recolçament:
rendiment del recolçament

0,331
13.815,41
12.062,73
3.481,48
3.039,81
441,68

kwh/any
kwh/any
kgCO2/any
kgCO2/any
kgCO2/any

*taula valors per defecte extreta de Decisió 2013/114

2,368 electricitat
1,195 gas
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CALCUL DE SISTEMES DE PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA
Projecte:
COMENTARI
SERVEI EXTRET
ESCALFADOR MARCA MODEL
POTENCIA ESCALFADOR (kcal/h)
TIPUS DIPÒSIT
temperatura diposit en el temps 0
temperatura del diposit en en temps t (minuts)
volum del diposit d'aigua calenta (lts)
cabal continuu extret d'aigua (lts/min)
factor de constancia de l'extraccio
temperatura entrada aigua freda
temperatura de l'aigua sanitaria extreta
potència nominal de l'escalfador (caldera/hidrokit)
rendiment del sistema d'escalf
temps d'extraccio d'aigua en minuts
superficie d'intercanvi primari(m2)
potencia d'intercanvi primari s/. sup (kcal/h) =
Potencia tèrmica específica de primari
potencia d'intercanvi primari max (kcal/h) =
temperatura mitjana primari (ESCALFADOR)
temperatura de l'acs supos cabal continuu simult
temps de reescalf del termo des de TS en minuts
temps de reescalf del termo des de TE en minuts
durada màxima de l'extracció
potència mínima intercanviador de consum instantani
superficie d'intercanvi intercanviador de instantani
Potencia tèrmica específica de sortida
potència máxima intercanviador consum instantani

premià de Dalt
caldera 65kw AMB ACUM 750LTS
12 DUTXES
BAXI
60.200
Pressuritzat 1 serpentí
valors
TD0
50 °C
TDt
INCOGNITA
VD
800 lts
G
0 lts/minut
FCE
1,00
TE
50 °C
TS
60 °C
PCAL
60.200 Kcal/h
R
1,00
t
VARIABLE
S
7,00 m²
Pi
21.000
Kcal/h
P i esp
5000 W/k
P i max
25.000
Kcal/h
TP
65 °C
TCC
°C
22,86 minuts
0,00 minuts
0,00 minuts
PINTmin
Kcal/h
Sint
m²
PINT esp
W/k
PINTmax
Kcal/h >PINTmin

DATA:

31/01/2017
V6

generador esglaonat 2
temps
minuts
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

temp.
diposit
50,00
50,44
50,88
51,31
51,75
52,19
52,63
53,06
53,50
53,94
54,38
54,81
55,25
55,69
56,13
56,56
57,00
57,44
57,88
58,31
58,75
59,19
59,63
60,06
60,50
60,94
61,38
61,81
62,25
62,69
63,13
63,56
64,00
64,44
64,88
65,31
65,75
66,19
66,63
67,06
67,50
67,94
68,38
68,81
69,25
69,69
70,13
70,56
71,00
71,44
71,88
72,31
72,75
73,19
73,63
74,06
74,50
74,94
75,38
75,81
76,25

consum
(lts)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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CALCUL DE SISTEMES DE PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA
Projecte:
COMENTARI
SERVEI EXTRET
ESCALFADOR MARCA MODEL
POTENCIA ESCALFADOR (kcal/h)
TIPUS DIPÒSIT
temperatura diposit en el temps 0
temperatura del diposit en en temps t (minuts)
volum del diposit d'aigua calenta (lts)
cabal continuu extret d'aigua (lts/min)
factor de constancia de l'extraccio
temperatura entrada aigua freda
temperatura de l'aigua sanitaria extreta
potència nominal de l'escalfador (caldera/hidrokit)
rendiment del sistema d'escalf
temps d'extraccio d'aigua en minuts
superficie d'intercanvi primari(m2)
potencia d'intercanvi primari s/. sup (kcal/h) =
Potencia tèrmica específica de primari
potencia d'intercanvi primari max (kcal/h) =
temperatura mitjana primari (ESCALFADOR)
temperatura de l'acs supos cabal continuu simult
temps de reescalf del termo des de TS en minuts
temps de reescalf del termo des de TE en minuts
durada màxima de l'extracció
potència mínima intercanviador de consum instantani
superficie d'intercanvi intercanviador de instantani
Potencia tèrmica específica de sortida
potència máxima intercanviador consum instantani

premià de Dalt
HYDROKIT 8KW AMB ACUM 750LTS
12 DUTXES
mitsubishi Ecodan
6.880
Pressuritzat 1 serpentí
valors
TD0
60 °C
TDt
INCOGNITA
VD
800 lts
G
72 lts/minut
FCE
0,90
TE
12 °C
TS
50 °C
PCAL
6.880 Kcal/h
R
0,98
t
VARIABLE
S
7,00 m²
Pi
6.880
Kcal/h
P i esp
2000 W/k
P i max
10.000
Kcal/h
TP
55 °C
TCC
13,77 °C
69,77 minuts
334,88 minuts
7,00 minuts
PINTmin
Kcal/h
Sint
m²
PINT esp
W/k
PINTmax
Kcal/h >PINTmin

DATA:

31/01/2017
V6

generador esglaonat 1

temps
minuts
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

temp.
diposit
60,00
57,06
54,12
51,19
48,25
45,31
42,37
39,44
39,58
39,72
39,86
40,00
40,14
40,28
40,42
40,56
40,70
40,84
40,98
41,12
41,26
41,40
41,54
41,68
41,83
41,97
42,11
42,25
42,39
42,53
42,67
42,81
42,95
43,09
43,23
43,37
43,51
43,65
43,79
43,93
44,07
44,21
44,35
44,49
44,63
44,78
44,92
45,06
45,20
45,34
45,48
45,62
45,76
45,90
46,04
46,18
46,32
46,46
46,60
46,74
46,88

consum
(lts)
0
65
130
194
259
324
389
454
518
583
648
713
778
842
907
972
1.037
1.102
1.166
1.231
1.296
1.361
1.426
1.490
1.555
1.620
1.685
1.750
1.814
1.879
1.944
2.009
2.074
2.138
2.203
2.268
2.333
2.398
2.462
2.527
2.592
2.657
2.722
2.786
2.851
2.916
2.981
3.046
3.110
3.175
3.240
3.305
3.370
3.434
3.499
3.564
3.629
3.694
3.758
3.823
3.888

20/03/2017
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

20/03/2017

Contar Descripción
1

UP 20-07 N 150

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 59640506
La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es
decir la bomba y el motor forman una unidad
íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para
el sellado. Los cojinetes están lubricados por
el líquido bombeado.
La bomba se caracteriza por:
* Eje y cojinetes radiales de cerámica.
* Cojinete axial de carbono.
* Camisa del rotor y placa soporte de acero
inoxidable.
* Impulsor resistente a la corrosión, Compuesto, PES/PP.
* Cuerpo de bomba de Acero inoxidable.
El motor es un motor 1-fásico.
No se requiere protección adicional de motor.
Líquido:
Líquido bombeado:
Agua
Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C
Q_OpFluidTemp:
60 °C
Densidad:
983.2 kg/m³
Técnico:
Clase TF:
Homologaciones en placa:
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Impulsor:

110
CE,VDE
Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Compuesto, PES/PP

Instalación:
Amb. máx. con líquido a 80ºC: 80 °C
Presión de trabajo máxima:
10 bar
Diámetro de conexiones:
G 1 1/4
Presión:
PN 10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 150 mm
Datos eléctricos:
Funcionamiento C:
4 µF
Potencia de entrada en velocidad 3: 50 W
Frecuencia de alimentación:
50 Hz
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

20/03/2017

Contar Descripción
Tensión nominal:
1 x 230 V
Corriente en velocidad 3:
0.24 A
Tamaño condensador - Funcionamiento: 4 µF
Grado de protección (IEC 34-5): IP44
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:
Danish VVS No.:
Finnish LVI No.:
NorwegianNRF no:

2.1 kg
2.3 kg
0.004 m3
VVS NO 38 0611.000
LVI NO 4615602
NRF NO 9042207
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
20/03/2017

Datos:

59640506 UP 20-07 N 150 50 Hz
H
[m]

UP 20-07 N 150, 50Hz
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido en trabajo = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
20/03/2017

Datos:
Descripción
Información general:
Producto::
Código::
Número EAN::
Precio:
Técnico:
Nº de velocidad:
Altura máxima:
Clase TF:
Homologaciones en placa:
Materiales:
Cuerpo hidráulico:

Impulsor:

H
[m]

Valor

UP 20-07 N 150, 50Hz

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

UP 20-07 N 150
59640506
5708601058721
Bajo pedido

1
7 dm
110
CE,VDE

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido en trabajo = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Q [m³/h]

eta
[%]

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

P1
[W]

Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Compuesto, PES/PP

40
30
20
10

Líquido:
Líquido bombeado:
Rango de temperatura del líquido:
Q_OpFluidTemp:
Densidad:

0

80 °C
10 bar
G 1 1/4
PN 10
150 mm

G 1 1/4

150

Instalación:
Amb. máx. con líquido a 80ºC:
Presión de trabajo máxima:
Diámetro de conexiones:
Presión:
Distancia entre conexiones de
aspiración y descarga:

Agua
2 .. 110 °C
60 °C
983.2 kg/m³

Datos eléctricos:
Funcionamiento C:
Potencia de entrada en velocidad 3:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Corriente en velocidad 3:
Tamaño condensador Funcionamiento:

4 µF
50 W
50 Hz
1 x 230 V
0.24 A
4 µF

Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Protección del motor:
Protección térmica:

IP44
F
Ninguno
Protección por impedancia

100
75
25
43

G 1 1/4

75

L

43

25

100

N

M

1

Paneles control:
Posición caja de terminales:

9H

Otros:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:
Danish VVS No.:
Finnish LVI No.:
NorwegianNRF no:

2.1 kg
2.3 kg
0.004 m3
VVS NO 38 0611.000
LVI NO 4615602
NRF NO 9042207
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

20/03/2017

25

100

59640506 UP 20-07 N 150 50 Hz

75

G 1 1/4

43

150
Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

20/03/2017

Contar Descripción
1

MAGNA1 25-60

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924154
La bomba circuladora MAGNA1 ofrece una slección sencilla de los ajustes de la bomba
La bomba es de tipo rotor encapsulado, la bomba y el motor forman una unidad sin cierre mecánico
y con solo dos juntas para el sellado.
Los cojinetes están lubricados mediante el líquido bombeado.
Para evitar problemas en su eliminación, se ha dado una gran importancia al uso de pocos
materiales diferentes en su fabricación.
Es una bomba sin mantenimiento y con un coste del ciclo vital extremadamente bajo.
Sistemas de calefacción
• Bomba principal
• bucles de mezcla
• superficies de calefacción
• superficies de aire acondicionado.
Las bombas circuladoras MAGNA1 han sido diseñadas para la circulación de líquidos en sistemas
de calefacción con caudales variables donde se requiere optimizar el punto de ajuste de la bomba,
reduciendo los costes energéticos.
Las bombas son también adecuadas para sistemas de agua caliente doméstica.
Para asegurar un funcionamiento correcto, es importante que la gama seleccionada en el sistema
esté en el rango del punto de trabajo de la bomba.
La bomba es también adecuada para sistemas con prioridad de agua caliente ya que una señal
externa puede forzar a la bomba a funcionar de acuerdo a la curva máx., por ejemplo en sistemas
solares de calefacción.
Beneficios
• Selección segura.
• Instalación simple.
• Bajo consumo de energía. Todas las bombas MAGNA1 cumplen que los requisitos de la
normativa EuP.
• Nueve campos luminosos para indicar el ajuste de la bomba. Tres curvas de presión proporcional,
tres de presión constante y tres curvas de velocidad fija.
• Bajo nivel de ruido.
• Sin mantenimiento y larga vida útil.
Líquido:
Líquido bombeado:
Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Q_OpFluidTemp:
60 °C
Densidad:
983.2 kg/m³
Viscosidad cinemática:
0.48 mm2/s
Técnico:
Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Clase TF:
Homologaciones en placa:

1.26 m³/h
4.724 m
110
CE,VDE,EAC
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

20/03/2017

Contar Descripción
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Impulsor:

Fundición
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:
10 bar
Diámetro de conexiones:
G 1 1/2"
Presión:
PN10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 180 mm
Datos eléctricos:
Potencia - P1:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Consumo de corriente máximo:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

9 .. 92 W
50 Hz
1 x 230 V
0.09 .. 0.74 A
X4D
F

Otros:
Etiqueta:
Energía (IEE):
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:
Shipping volume:

Grundfos Blueflux
0.22
4.38 kg
4.78 kg
11.9 m3
11,933 cdm3
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
20/03/2017

Datos:

97924154 MAGNA1 25-60 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 25-60, 1*230 V, 50Hz
Q = 1.26 m³/h
H = 4.724 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido en trabajo = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³
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Bomba+motor eta = 30.5 %
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
20/03/2017

Datos:

Impulsor:
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes:
Presión de trabajo máxima:
Diámetro de conexiones:
Presión:
Distancia entre conexiones de
aspiración y descarga:

6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

MAGNA1 25-60
97924154
5710626492220
Bajo pedido

1.26 m³/h
4.724 m
60 dm
110
CE,VDE,EAC
A

2

3

4

5

6

Q [m³/h]

60
40
20

P1 = 52.14 W
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25
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54

69
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Líquido:
Líquido bombeado:
Rango de temperatura del líquido:
Q_OpFluidTemp:
Densidad:
Viscosidad cinemática:

1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

P1
[W]

Fundición
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30 % FIBRA VIDRIO

0 .. 40 °C
10 bar
G 1 1/2"
PN10
180 mm

Bomba+motor eta = 30.5 %
0

eta
[%]

58

Materiales:
Cuerpo hidráulico:

MAGNA1 25-60, 1*230 V, 50Hz
Q = 1.26 m³/h
H = 4.724 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido en trabajo = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

180
190

Técnico:
Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Altura máxima:
Clase TF:
Homologaciones en placa:
Modelo:

Valor

158

Descripción
Información general:
Producto::
Código::
Número EAN::
Precio:

H
[m]

71
113

Agua
-10 .. 110 °C
60 °C
983.2 kg/m³
0.48 mm2/s
Example of plug-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

Otros:
Etiqueta:
Energía (IEE):
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:
Shipping volume:

Grundfos Blueflux
0.22
4.38 kg
4.78 kg
11.9 m3
11,933 cdm3

L
RCD/RCCB

N

9 .. 92 W
50 Hz
1 x 230 V
0.09 .. 0.74 A
X4D
F

L

Datos eléctricos:
Potencia - P1:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Consumo de corriente máximo:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

N
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

20/03/2017

25

1.5

97924154 MAGNA1 25-60 50 Hz

71

54
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58
180
190
69

90

111
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158

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
20/03/2017

Datos:

Costes del Ciclo de Vida - 15 años de trabajo
Costes del Ciclo de Vida [€]
2.400
2.200

MAGNA1 25-60
1844 €
100 %
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.23 Memòria tècnica per a la instal·lació de ventilació
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1. OBJECTE
L’objecte del present projecte es el càlcul i disseny de la instal∙lació de ventilació d’un nou
establiment destinat a Sala Polivalent per a l’escola Santa Anna
2. ACTIVITAT
Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada amb ves‐
tuaris i escenari. Es considera local de pública concurrència.
3. CARACTERISTIQUES DEL LOCAL. SISTEMA GENERAL DE VENTILACIÓ
El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen als plànols
adjunts.
Les superfícies de cada estança són:
Espai

Superfície (m2)

Sala polivalent
Escenari
Rampa accés escenari
Magatzem 1
Magatzem 2
Vestuari escenari
Distribuidor vestidors
Aseo minusvàlids
Aseos homes
Vestidors homes
accés dutxes homes
Dutxes homes
Aseos dones
Vestidors dones
Accés dutxes dones
Dutxes dones
Aseos homes pati
Aseos dones pati
Sala màquines

203,55
31,51
8,86
13,92
12,7
23,31
7,25
6,1
9,56
22,09
1,66
7,58
9,56
20,68
1,66
7,58
6,93
6,82
10,13

TOTAL ÚTIL
TOTAL CONSTRUÏDA

411,45
448,44

L’Alçada del local varia entre 4.50 m i 6 m en la sala polivalent i 2.50 m en els vestuaris
L’horari de funcionament del local serà de dilluns a divendres de 8h a 17h en horari lectiu propi
de l’escola i es preveuen usos esporàdics dirigits
La Sala Polivalent s’estima una ocupació segons CTE DBSI de 200 persones a efectes
de càlcul de ventilació.
Sistema General:
La Sala Polivalent i escenari es ventilarà mitjançant la UTA instal.lada a coberta de vestidors
que incorpora recuperació de calor i filtratge amb motor d’impulsió i extracció de 4500m3/h
cadascu i que ventilarà per conductes de xapa aïllats discorrent per l’exterior i reixes
d’impulsió i retorm
La UTA serà de la marca Mundoclima model BCR 45H
1
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Els vestuaris i lavabo adaptat ventilaran amb Ventilador extractor heliocentrífug marca S&P
model TD350 i sistema de conductes circulars de chapa i reixetes d’impulsió, passaportes i
extracció com s’idica a plànols. L’aportació d’aire es farà de la sala (renovat) per reixa gene‐
ral.
Els lavabos exteriors ventilaran naturalment mitjançant reixes de dimensions indicades a plà‐
nols.
4. HIPOTESIS DE CALCUL
Ocupacions
Sala Polivalent = 200 pers.
Vestuari= 14 pers.
Ventilació
Segons RITE:
Sala:
General:
8 dm3/s/pers (IDA3)
Resultat
4500 m3/hora
En document adjunt s’especifiquen càlculs de compliment de RITE per cabals mínims
Vestuari:
General:
Resultat
WC:
General:
Resultat

5 dm3/s/pers (IDA4)
250 m3/hora (cada vestidor)
Assimilable a Aseos segons CTE DB HS : 15 l/s local
54 m3/hora

5. SISTEMES DE CONTROL i D'ESTALVI ENERGETIC
Complirà amb RITE IT 1.1.4.2.
S’instal∙larà una unitat de tractament d’aire UTA capaç de renovar l’aire interior i aprofitar‐lo
tèrmicament mesclant‐lo mitjançant filtres separadors per mantenir constants valors de tempe‐
ratura i humitat. A plànols s’especifica la solució adoptada. El rendiment serà superior al 40%
(50%) segons RITE i disposarà de filtres d’eficàcia mínima F7
6. XARXA DE CONDUCTES
‐ Conductes d’aire de ventilació:
Sala:
S’efectuaràn amb xapes d’acer galvanitzat conformades en seccions rectangular i aïllament de
llana de vidre UNE‐EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb reco‐
briment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini amb unions per ba‐
2
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ionetes segellades per a la seva estanquitat i reforços transversals i suports, tipus sanwitch amb
aïllament interior i exterior, aquest inclús reforçat amb xapa exterior per a protecció mecànica.
La xarxa està formada per un conducte d’impulsió i altre de retorn segons plànols adjunts tots
tipus aïllats per a garantir la no condensació.
Vestuaris i WC adaptat:
S’efectuaran amb xapes d’acer galvanitzat conformades en seccions circulars de 0.70 mm. de
gruix amb unions per baionetes segellades per a la seva estanquitat i reforços transversals i su‐
ports, tot això conforme amb la norma UNE 100‐102‐88 i 100‐103‐84
Lavabos exteriors:
La ventilació es preveu natural per reixes que menen directament a l’exterior de les dimensions
marcades a plànols.
Generalitats:
La unió dels conductes amb els climatitzadors i caixes de ventilació serà a través de junta
flexible de PVC tipus V‐Flex ó similar, a fi d’evitar la transmissió de vibracions.
Les dimensions dels conductes en cap cas seran inferiors a les indicades als plànols adjunts.
Els conductes compliran amb el disposat al RITE IT 1.2.4.2 en quant a conductes de ventilació
es refereix
7. BOQUES D'IMPULSIO D'AIRE
L’impulsió d’aire de ventilació serà amb reixetes rectangulars d’alumini, amb comporta de regu‐
lació a cada ramal tipus AMT‐AN+SP+CM (S) M9016 , construïda en alumini i lacat amb regulador
de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro‐zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM o equivalent.
Per asegurar el correcte escombrat de l’aire de ventilació, es preveu direccionar les reixes en di‐
recció oposada a la recollida per retorn a la zona escenari.
8. REIXES DE RETORN D'AIRE , REIXES PASSAPORTES i INTUMESCENTS
Reixes de retorn:
Les reixes de retorn d'aire de ventilació serán d’alumini, amb aletes fixes a 45º i paral∙leles a la
cota major sèrie DMT‐AR+CM (S) M9016 o equivalent, construïda en alumini i lacat fixació amb
clips (S) i marc de muntatge CM.
Reixes passaportes:
A vestuaris i a on s’indica a plànols es col.locaran reixes incorporades a les portes de secció útil
indicada a plànols
Reixes intumescents:
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Per tal de conservar les sectorització es col∙loquen reixes intumescents de secció útil segons
s’indica a plànols i homologades i amb certificació marcatge CE per tal que es puguin fondre i no
permetre el pas de flames durant almenys 120 minuts (R120)
9. VENTILACIÓ
Complirà amb IT 1.2.4.2, IT 1.1.4.2 i UNE 100011.
Ventilació de la Sala polivalent i Escenari:
La ventilació s’efectuarà amb una impulsió d’aire primari mitjançant la UTA marca Mundocli‐
ma model BCR 45H o equivalent, instal.lada a coberta de vestidors que incorpora recuperació
de calor i filtratge amb motor d’impulsió i extracció de 4500m3/h cadascu i que ventilarà per
conductes de xapa aïllats discorrent per l’exterior i reixes d’impulsió i retorn , amb conducte
horitzontal fabricat de xapa d’acer galvanitzat segons especificat a punt 6 anterior, i extracció
d’aire amb un segon conducte horitzontal fabricat de xapa d’acer galvanitzat a l’extrem opo‐
sat del local (escenari) aconseguint que no quedin zones no escombrades per l’aire recirculat
La ventilació prevista és aproximadament de equivalent a 3,57 renovacions/hora
La velocitat de l’aire a les zones ocupades complirà amb la norma UNE EN ISO 7730.
A annex s’especifica el calcul de la xarxa de conductes, reixetes i el compliment del RITE per a
la ventilació a aportar i cabals mínims exigibles
Ventilació dels vestuaris serveis higiènics i adaptat:
L'extracció d'aire dels vestuaris s’efectuarà amb dos xarxes d’extracció amb conductes (segons
apartat 6), reixetes i extractors helicocentrífug tipus TD 350 de S&P o equivalent (2, un a cada
xarxa segons plànols). L’entrada d’aire s’efectuarà per reixes intumescents des de Sala Polivalent
on es renova l’aire mitjançant la UTA.
L’activació del sistema es farà mitjançant l’enllumenat de la zona a ventilar.
A annex s’especifica el càlcul de la xarxa de conductes, reixetes i el compliment del RITE per a
la ventilació a aportar i cabals mínims exigibles
Ventilació dels serveis higiènics exteriors:
La ventilació es preveu natural per reixes que menen directament a l’exterior de les dimensions
marcades a plànols.
Ventilació del vestuari 3:
La ventilació es preveu natural per reixes que menen directament a l’exterior de les dimensions
marcades a plànols i entrada d’aire per reixa intumescent des de Sala Polivalent, de mides indi‐
cades a plànols.
Ventilació dels magatzems:
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La ventilació es preveu natural per reixes que menen directament a l’exterior de les dimensions
indicades a plànols
10. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA
El projecte s’ha adaptat a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i
Instruccions Complementàries ITC BT (Reial decret 842/2002 del 2 d’agost)
Les zones generals es classificaran com a "Local de Pública Concurrència"
Les instal.lacions a l'intempèrie es classificaran com a "Local Mullat”
Les instal.lacions d'enllumenat exterior es classificaran com a "Instal.lacions d'Enllumenat Pú‐
blic"
Relació de les principals I.T.C. del Reglament Electotècnic per a Baixa Tensió a tenir en compte
ITC‐BT 06.‐

Xarxes aèries per a distribució d'energía. Conductors en instal.lacions a
l'aire.

ITC‐BT 07‐08.‐

Xarxes subterrànies per a distribució d'energía elèctrica.

ITC‐BT 09.‐

Instal.lacions d'enllumenat exterior
ITC‐BT 11‐12‐13‐14.‐ Instal.lacions d'enllaç. Escomeses. C.G.P., Línies re‐
partidores.

ITC‐BT 15‐16‐17.‐

Instal.lacions d'enllaç. Derivacions individuals. Comptadors. Dispositius
privats de comandament i protecció.

ITC‐BT 20‐21.‐

Instal.lacions interiors. Prescripcions generals. Sistemes d'instal.lació.
Tubs protectors.

ITC‐BT 22‐23‐24.‐

Instal.lacions interiors. Protecció contra sobre intensitats, sobretensions,
contactes directes i indirectes.

ITC‐BT 028.‐

Instal.lacions en llocs de pública concurrència. Prescripcions particulars.

ITC‐BT 29.‐

Instal.lacions en locals amb risc d'incendi i explosió.

ITC‐BT 30.‐

Instal.lacions en locals de característiques especials

ITC‐BT 37.‐

Instal.lacions a petites tensions

ITC‐BT 43‐44‐45‐46.‐ Receptors. Generalitats. Receptors d'enllumenat
ITC‐BT 47.‐

Receptors. Motors.
5
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ITC‐BT 48.‐

Receptors. Transformadors, auto transformadors. Reactàncies. Conden‐
sadors.

ITC‐BT 49.‐

Receptors. Mobles.

ITC‐BT 18.‐

Instal.lacions de posada a terra.

ITC‐BT 04.‐

Autorització i posada en servei d'instal.lacions.

Tensió de subminstre
La tensió de subministrament serà:
3 * 400/230 Volts
Els aparells i conductes metàl.lics accessibles seràn connectars a la xarxa de terra de l’edifici.
11. NORMATIVA APLICABLE
- Reglament d’instal.lacions tèrmiques als edificis en vigor i les UNES relacionades
- Codi tècnic de la edificació DB HS
Premià de Dalt, a Juny de 2017
Alcalde President:

Josep Triadó I Bergés

L’autor del Projecte:

Lluís García Jiménez, arquitecte
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ANNEXES
===========

1.‐ CALCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA EN CONDUCTES CIRCULARS i RECTANGULARS
2.‐ COMPLIMENT DE CABALS MÍNIMS SEGONS RITE
3.‐ DIMENSIONAT DE REIXES

7

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

8

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Espai
ESPAI POLIVALENT

Superfície
200

TOTAL
TOTAL M3/H
Simult Sales:
TOTAL M3/H

tabla 13 l/h CO2 /pers
18

Ocupació
200

IDA 3

Qualitat aire espai
sg RITE

1250,00
4500,00
100%
4500,00
4.500,00

4.500,00

Dif PPM MAX Cabal(L/S)
Cabal(m3/h)
800
1250,00
4.500,00

VENTILACIÓ MÍNIMA PER COMPLIR RITE. PER DILUCIÓ CO2

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Observacions

Principal

REXT

1412017 -conductes aire V12.xls

Principal
Principal
Principal

RRPP
RINT
RRPP2

5AREIXA

4a reixs

3a reixa

Vestuaris
TD 350/125
IMPULSIÓ
1a 2A reixa

Derivació
Principal
Derivació
Principal
Derivació
Principal
Derivació
Principal

Principal
Principal
Principal

RETORN
a reixa escenari
a reixa espai

4a reixa
5a reixa

3a reixs

2a reixa

Principal
Derivació
Principal
Derivació
Principal
Derivació
Principal
Derivació
Derivació

Tipus

IMPULSIÓ
1a reixa

Espai Polivalent
EXTERIOR

Conducte

50
100
50
150
50
200
50
250
108
162
450
250

Retorn
Retorn
Retorn

Extracció

4500
2250
2250

Retorn
Retorn
Retorn

Extracció
Extracció
Extracció
Extracció
Extracció
Extracció
Extracció
Extracció

4500
900
3600
900
2700
900
1800
900
900

Qe

Cabal d'estances
(m3/h)

Impulsió
Impulsió
Impulsió
Impulsió
Impulsió
Impulsió
Impulsió
Impulsió
Impulsió

I/E

Nº de tram
REXT

RRPP
RINT
RRPP2

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

R1
r2
r3

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9

Nº

Cabal del tram
(m3/h)
250

108
162
450

50
100
50
150
50
200
50
250

4.500
2.250
2.250

4.500
900
3.600
900
2.700
900
1.800
900
900

Q

Dh proposat
(mm)
190

136
160
239

100
132
100
155
100
174
100
190

596
453
453

596
315
545
315
487
315
414
315
315

Dh ini

Dimensió "A"
proposada
(mm)
100

50
75
175

10
50
10
75
10
100
10
100

1200
700
700

1200
325
1000
325
800
325
575
325
325

Apropos

Dimensió "A"
(mm)
150

325
150
635

700
500
500

700
500
600
500
500
500
400
500
400

A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Dimensió "B"
(mm)
150

225
150
325

300
300
300

300
250
300
250
300
250
300
250
250

B

Dh calculat
(mm)
164

295
164
491

491
421
421

491
382
458
382
421
382
379
382
344

100
100
100
125
100
125
100
125

Dh res Dh esc

Dh escollit si circular
(mm)
Velocitat
(m/s)
3,27

0,44
2,12
0,66

1,77
3,54
1,77
3,40
1,77
4,53
1,77
5,66

6,59
4,49
4,49

6,59
2,18
6,06
2,18
5,39
2,18
4,44
2,18
2,69

v

Pèrdua unitària per
roçament del tram
(mm ca/ml)
0,075

0,001
0,031
0,001

0,041
0,163
0,041
0,113
0,041
0,201
0,041
0,315

0,080
0,045
0,045

0,080
0,012
0,074
0,012
0,065
0,012
0,050
0,012
0,021

DP/l

Llargada del tram
(m.l.)
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

11,00
4,00
5,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

l

Pèrdues roçament
del tram
(mm ca)
0,04
0,65
0,04
0,11
0,04
0,40
0,04
0,31

0,88
0,18
0,22

0,16
0,02
0,15
0,02
0,13
0,02
0,10
0,02
0,02

DP

Factor multiplicador per corba resistent
DP/L de disseny adoptada =
Pèrdua de càrrega max. de la instal.lació <

6,42

0,12
2,70
0,26

1,88
7,51
1,88
6,92
1,88
12,30
1,88
19,21

26,06
12,09
12,09

26,06
2,86
22,07
2,86
17,40
2,86
11,82
2,86
4,33

Pd

Pressió dinàmica del
tram
(mm ca)

1,00
Velocitat màxima
250 mm

1
1

1

1
1
1

4
2
3

1
1

1

1

1

C 90° C 45 °

Nº de corbes a 90 °

Coef. sobredim.:
Criteri de càlcul:
Dimensió "A" =

Nº de corbes a 45 °

VENTILACIÓ LOCAL

Tpas

Nº d'unions o
bifurcacions sense
canvi de sentit

xapa d'acer
0,15
7,00 m/s

Tgir

Nº d'unions o
bifurcacions amb canvi
de sentit 90 °

Tipus conducte:
Coef. rugositat:
Velocitat màxima:
Observacions:

Nº de reduccions
1
1

1

1

Red

Recuperació estàtica
(mm. c.a.)
-0,47

-0,43

-1,78
-0,31
-1,47
-0,36
-1,11
-0,43
-0,69
-0,57

RE

1 valors:
0,04 mm/ml
30,00 mm. c.a

1,83

0,22
0,40
0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,60
0,60

0,60
0,60

0,60

0,60

0,60

Dp loc

Pèrdues locals
singulars (reixes,
comportes,...)
(mm ca)

Espai Polivalent Aj Premià de Dalt

1,36

0,22
0,40
0,40

0,50
0,47
0,50
0,11
0,50
0,40
0,50
0,95

4,32
1,58
2,02

0,16
-1,06
-0,16
-0,75
-0,23
-0,40
-0,33
0,03
0,19

07/07/2017

RRPP2

E1
RRPP
RINT

E2
E3
E4
E6
E6
E8
E8

I9
r1
r1

i1
i1
i3
i3
i5
I5
I7
I7

3,96

2,94
3,16
3,56

2,43
1,97
1,47
1,35
1,35
0,95
0,95

-0,36
3,96
3,96

0,16
0,16
0,00
0,00
-0,22
-0,22
-0,55
-0,55

Dp ant

1

5,32

3,16
3,56
3,96

2,94
2,43
1,97
1,47
1,85
1,35
1,45
0,95

3,96
5,54
5,98

0,16
-0,90
0,00
-0,75
-0,22
-0,62
-0,55
-0,52
-0,36

Dp tot

V12

5,98
26/05/2011

4.500
Versió:

Dp tram Tram ant

Pèrdua total del tram
(mm ca)

Sistema:

Nº del tram anterior

CALCUL DE PERDUES DE CARREGA DE CONDUCTES D'AIRE RECTANGULARS i CIRCULARS

Perdua carrega
anterior
(mm ca)

Projecte:

Perdua carrega total a
origen
(mm ca)
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.24 Memòria tècnica per a la instal·lació de calefacció
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1. OBJECTE
L’objecte del present projecte es el càlcul i disseny de la instal∙lació de calefacció d’un nou
establiment destinat a Sala Polivalent per a l’escola Santa Anna
2. ACTIVITAT
Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada amb
vestuaris i escenari. Es considera local de pública concurrència.
3. CARACTERISTIQUES DEL LOCAL
El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen als plànols
adjunts.
Les superfícies de cada estança són:
Espai

Superfície (m2)

Sala polivalent
Escenari
Rampa accés escenari
Magatzem 1
Magatzem 2
Vestuari escenari
Distribuidor vestidors
Aseo minusvàlids
Aseos homes
Vestidors homes
accés dutxes homes
Dutxes homes
Aseos dones
Vestidors dones
Accés dutxes dones
Dutxes dones
Aseos homes pati
Aseos dones pati
Sala màquines

203,55
31,51
8,86
13,92
12,7
23,31
7,25
6,1
9,56
22,09
1,66
7,58
9,56
20,68
1,66
7,58
6,93
6,82
10,13

TOTAL ÚTIL
TOTAL CONSTRUÏDA

411,45
448,44

L’Alçada del local varia entre 4.50 m i 6 m en la sala polivalent i 2.50 m en els vestuaris
L’horari de funcionament del local serà de dilluns a divendres de 8h a 17h en horari lectiu propi
de l’escola i es preveuen usos esporàdics dirigits
L'edifici a climatitzar està construit amb els següents tancaments:
SISTEMA ENVOLVENT
FORJATS SANITARIS:
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Forjat sanitari ‐ Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm d'espessor. Enrajolat de rajoles ceràmi‐
²
ques col∙locades amb adhesiu
Llistat de capes:
1 ‐ Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmal‐
tat
2 ‐ Morter autoanivellant de ciment
3 ‐ Base de morter autoanivellant de ciment, Agi‐
lia Suelo C Base "LAFARGE"
4 ‐ Llana mineral
5 ‐ Forjat unidireccional 25+5 cm (Revoltó de
formigó)
Gruix total:

Limitació de la demanda energètica

1 cm
0.2 cm
4 cm
4 cm
30 cm
39.2 cm

Alçada lliure: 60 cm
Us: 0.31 W/(m²∙K)
(Per una longitud característica B' = 9.7 m)

FAÇANES
PART CEGA DE LES FAÇANES

Façana cara vista de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no ventilada

Llistat de capes:
1 ‐ Fàbrica de maó ceràmic calat cara vista

13.5 cm

2 ‐ Arrebossat de ciment a bona vista

1 cm

3 ‐ Cambra d'aire sense ventilar

5 cm

4 ‐ Llana mineral

4 cm

5 ‐ Fàbrica de maó ceràmic buit

7 cm

Gruix total:
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30.5 cm

Limitació de la demanda energètica

Um: 0.54 W/(m²∙K)

BUITS EN FAÇANA
Fusteria
Característiques del vidre

Característiques de la fusteria

Transmitància tèrmica, Ug: 1.40 W/(m²∙K)
Factor solar, g: 0.62
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 33 (‐1;‐4) dB
Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²∙K)
Tipus d'obertura: Practicable
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3
Absortivitat, S: 0.4 (color clar)

Dimensions: 200 x 235 cm (ample x alt)
Transmissió tèrmica
Dimensions: 115 x 90 cm (ample x alt)
Transmissió tèrmica
Dimensions: 220 x 180 cm (ample x alt)
Transmissió tèrmica
Dimensions: 130 x 70 cm (ample x alt)
Transmissió tèrmica
Dimensions: 100 x 235 cm (ample x alt)
Transmissió tèrmica

nº uts: 4
Uw

1.86

W/(m²∙K)
nº uts: 12

Uw

2.30

W/(m²∙K)
nº uts: 6

Uw

2.49

W/(m²∙K)
nº uts: 7

Uw

2.59

W/(m²∙K)
nº uts: 1

Uw

1.96

W/(m²∙K)

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²∙K))
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COBERTES
PART MASSISSA DELS TERRATS

Coberta plana transitable,)

Llistat de capes:
1 ‐ Paviment de gres rústic
2 ‐ Morter de ciment

4 cm

3 ‐ Geotèxtil de polièster

0.08 cm

4 ‐ Impermeabilització asfàltica monocapa ad‐
herida
5 ‐ Llana mineral soldable

0.36 cm

6 ‐ Capa de regularització de morter de ciment

4 cm

7 ‐ Formació de pendents amb argila expandida
abocada en sec
8 ‐ Llosa massissa 24 cm

10 cm

Gruix total:
Limitació de la demanda energètica

1 cm

Uc refrigeració: 0.40 W/(m²∙K)
Uc calefacció: 0.41 W/(m²∙K)
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6 cm

24 cm
49.44 cm

PART MASSISSA DE LES TEULADES

Cubierta inclinada (Llosa massissa)

Superfície total 248.89 m²

Llistat de capes:
1 ‐ Teja de arcilla cocida
2 ‐ 2‐Capa de morter de ciment M‐5
3 ‐ 3‐Impermeabilització asfàltica monocapa
adherida
4 ‐ 4‐Geotèxtil de polièster

3 cm
0.36 cm
0.08 cm

5 ‐ XPS Expandido con dióxido de carbono CO2
[ 0.034 W/[mK]]
6 ‐ Llosa massissa 24 cm

24 cm

7 ‐ Cambra d'aire sense ventilar

26 cm

8 ‐ Llana mineral
9 ‐ Fals sostre continu de plaques d'escaiola
10 ‐ Pintura plàstica sobre paraments interiors
de guix o escaiola
Gruix total:
Limitació de la demanda energètica

2 cm

6 cm

4 cm
1.6 cm
‐‐‐
67.04 cm

Uc refrigeració: 0.28 W/(m²∙K)
Uc calefacció: 0.29 W/(m²∙K)

4. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL
Els valors adoptats per a les condicions exteriors de càlcul s’obtindran de la norma UNE 100‐
001, pel que fa a les temperatures. Tindrem en compte també les variacions horàries i mensuals
d’acord amb la UNE 100‐014.
Condicions d’hivern
Segons la UNE 100‐014 la temperatura seca exterior de disseny en hivern serà la corresponent
al nivell percentil del 99% indicat en la UNE 100‐001 per la zona de Barcelona (el Prat) a latitud
41º18’ i altura 8 metres; aquesta es de 1,2 º C. Pel present projecte adoptarem la temperatura
mes desfavorable de 0ºC. Pels locals sense calefaccionar, s’estimarà la temperatura com la mit‐
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ja entre la temperatura exterior i la interior de disseny.
Es considera també les temperatures màximes i mínimes a Premià de Dalt durant el 2016 per
estimar estadísticament la temperatura baixa habitual per als mesos d’hivern, amb aquestes
temperatures es calcula la demanda minoritzada pel que la elecció de maquinària estarà englo‐
bada en l’interval de demanda a temperatura 0º i temperatura freda habitual. S’adjunten càl‐
culs de demanda amb aquest interval. Segons dades extretes del Servei Meteorològic de Cata‐
lunya pel Maresme segons estació meteorològica en quant a les mínimes absolutes mensuals:

*per distància al mar i proximitat s’assimila la mímia absoluta a la de Cabrils (1ºC) encara que
pel càlcul s’ajusta a 0º
Condicions d’estiu
No es contemplen doncs no es creu oportuna climatitzar amb aportació de fred per compensar
les càrregues d’estiu
5. CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL
Condicions interiors en hivern
segons estableix la instrucció ITE 1.1.4.1.2 taula 1.4.1.1 del RITE, la temperatura operativa en
les zones ocupades del local, es mantindrà entre els 21 ºC i els 23 ºC.
Condicions interiors en estiu
segons estableix la instrucció ITE 1.1.4.1.2 taula 1.4.1.1, la temperatura operativa en les zo‐
nes ocupades del local, es mantindrà entre els 23 ºC i els 25 ºC.
Humitat relativa
segons estableix la instrucció ITE 1.1.4.1.2 taula 1.4.1.1, la humitat relativa en l’interior del
local estarà compresa, en els locals previstos de sistemes de climatització, entre el 45 i el 60 % a
l’estiu, i entre el 40 i el 50 % a l’hivern. Podrem, doncs, regular una humitat relativa del 50%.
6. POTENCIA CALORÍFICA PREVISTA
La potència calorífica total prevista de les serà 41.770 Watts per a calor.
En el llistat adjunt s’indiquen les potències i les unitats.
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7. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL.LACIO
7.0.‐ UTA
La Sala i l’escenari seran calefactats mitjançant una Unitat de tractament d’aire amb bateria de
calor incorporada marca Mundoclima model BRC 45/H de característiques a annex adjunt.
El sistema de tractament d’aire incorpora recuperació de calor, movent fins 4500m3/h segons
s’especifica a memòria de ventiació.
El sistema el completa els conductes aïllats per exterior tipus sandwitch, conductes de xapa pel
retorn i les reixetes d’impusió i retorn de mides i característiques indicada a plànols.
La UTA i la bateria integrada formen una potència calorífica de 33kW per la Sala i Escenari:
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7.1.‐ calderes
S'hi instal∙larà una caldera de calefacció per aigua calenta de 59,707 Kcal/hora, de la marca
BAXI ROCA, model BIOS PLUS 70, de tipus de condensació d’alt rendiment, estanca i mural per
a combustible en distribució bitubular amb col.lector DN80, compensador hidràulic i bomba de
recirculació modulant a primari. Alimentarà per col.lector de distribució a canonades de polieti‐
lè multicapa en muntatge vist pel circuit del radiadors d'elements de xapa d’acer i altra circuit
d’ACS, vàlvules manuals i centraleta en funció de la temperatura exterior i amb canonades de
coure en muntatge vist pels circuits de radiadors i bateria de la UTA.
El combustible emprat és el gas natural canalitzat de GAS NATURAL, S. A., que arribarà per
escomesa.
Les calderes disposen de l'homologació dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya
o Organisme Autònom equivalent.
A la sala es disposarà de desaigua i es connectarà el desaigua de condensats de la caldera on
s’intercalarà un filtre regulador de ph model indicat a pressupost.
La gestió de la caldera segons temperatura exterior i comandament, tipus Siemens (segons
s’especifica a pressupost) el qual controlarà també el funcionament de les bombes circulado‐
res, serà condicionat per la producció d’ACS del sistema d’Aerotèrmia proposat per escalfar
l’ACS fins 45ºC i la resta fins 60ºC el produeixi la caldera.
7.2.‐ acumuladors d'aigua calenta sanitària
S'hi instal∙larà 1 interacumulador d'aigua calenta sanitària de 800 litres, marca GREENHEISS,
model DPV/I/ES 800, vertical, de xapa d'acer vitrificat, amb aïllament tèrmic de poliuretà ex‐
pandit lliure de CFC i HCFC i coberta de material plàstic flexible i un serpentí bescanviador inte‐
rior
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7.3.‐ bomba acceleradora d'aigua de calefacció
S’instal∙larà una(s) bomba de les següents característiques:
Quantitat: 1 (UTA)
Marca: GRUNDFOS
Model: MAGNA 1 25‐80
Quantitat: 1 (locals amb radiadors)
Marca: GRUNDFOS
Model: MAGNA 1 25‐40
Circuit del primari
Per al circuit primari s'hi instal∙larà una bomba modulant de les següents característiques o
equivalent:
Quantitat: 1
Marca: GRUNFOS
Model: MAGNA 1 25‐60 Circuit de recirculació de l'a.c.s.:
Per al circuit de recirculació s'hi instal.larà una bomba marca ROCA. Model UPN 20/07 accio‐
nada per una centraleta de temperatura diferencial amb sondes per a que s’activi a AT>3º
7.4.‐ vas d'expansió tancat
S'hi instal∙larà un vas d'expansió tancat de 80 litres, de pressió nominal 2.5 kp/cm², amb
vàlvula de seguretat de 3/4" a 2.50 kp/cm².
El volum dels vasos d'expansió tancats s'ha calculat segons:

C*Ơ*P
V = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
P‐P'
Essent:
V=
Volum del vas en litres
C = Contingut d'aigua de la instal∙lació en litres.
Ơ=
Coef. de dilatació de l'aigua.
P'= Pressió absoluta inicial del vas.
P = Pressió absoluta inicial del vas.
7.5.‐ xemeneies
Les xemeneies quan discorrin a l'exterior es construiran mitjançant doble conducte aïllat
d’acer inoxidable brillant, recobert interiorment amb fibra de vidre de forma que les pèrdues
calorífiques siguin inferiors a 2 W./m²/°C i s’elevaran 1 m. almenys per damunt de la coberta de
l'edifici.
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7.6.‐ canonades
Calefacció:
Les canonades seran de polietilè multicapa PERT‐AL‐PERT, en sistema bitubular i instal.lació
superficial, amb pendent superior al 0.20 %, aillades quan discorreixin per locals no calefaccio‐
nats , amb coquilles tipus ARMAFLEX o similar.
Les velocitats de l'aigua i les pèrdues de càrrega per m.l. no superaran els valors indicats al
RITE
El pendent de les canonades serà superior al 0.20 %.
Els espessors mínims d'aillament per a les canonades segons el RITE són:
A) Canonades d'aigua calefacció

A
la sala de màquines, en els col∙lectors generals s'hi instal∙laran els vasos d'expansió tancats,
purgadors, manòmetres, vàlvules de seguretat i vàlvules de seccionament.
Abraçadores:
Totes les canonades d'aigua calenta o freda en muntatge vist es suportaran amb abraçadores
especials amb junta de goma EPDM, tipus ISOFIX o similar, de forma que mai estiguin en con‐
tacte les canonades amb el metall dels suports i es permeti la lliure dilatació i amortiment de les
vibracions. No es permetran les abraçadores de tipus senzill sense junta d'interposició.
La separació màxima entre suports de les canonades serà de 0.75 metres en els trams horit‐
zontals i 1 metres en els trams verticals.
Els ancoratges de les canonades estaran dissenyats de forma que permetin la dilatació natural
dels tubs.
S’instal∙laran passamurs quan les canonades travessin parets o forjats.
Les canonades de fontaneria és separaran:
‐ Canalitzacions elèctriques:
10 cms.
‐ Canalitzacions de calefacció:
10 cms.
‐ Canalitzacions de gas:
3 cms.
‐ Canalitzacions d'aigua calenta:
5 cms.
‐ Canalitzacions de telecomunicacions:10 cms.
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Tots els aparells de consum seràn alimentats per dalt, per a evitar retorns d'aigua.
La instal.lació aïlada que discorre a l’intempèrie serà protegida dels raigs UV amb protecció de
alumini .
7.7.‐ emissors de calor.
Seran radiadors d'elements de xapa d’acer, marca BAXI, model PCCP, en muntatge bitubular,
amb vàlvules manuals de regulació, purgador manual i detentor escaire en sales interiors, amb
mides indicades a esquemes i plànols.
A Sala polivalent i escenari l’emissor seria el sistema UTA amb bateria d’aigua calenta, recupe‐
rador de calor i xarxa de conductes aïllats i reixetes, com s’indica a plànols.
8. CONTROLS AUTOMATICS I DISPOSITIUS PER A L'ESTALVI D'ENERGIA I SEGURETAT
Calderes:
La caldera de calefacció de l'edifici es regularà amb una central automàtica de regulació de la
temperatura d'impulsió de l'aigua calenta en funció de la temperatura exterior i la corba d'es‐
calfament pròpia de l'edifici, que comanda l'obertura d'una vàlvula de tres vies d'aigua calenta.
Serà de tipus de condensació d’alt rendiment, estanca i mural segons s’especifica al pressupost.
Els vestuaris i lavabos interiors calefactats mitjançant radiadors es controlaràn per termostat
actuant sobre vàlvula de tres bies en capçalera que desvia l’aportació d’aigua si s’arriba a tem‐
peratura de comfort.
L’altra zona serà la corresponent a la Sala amb control de funcionament pel dispositiu de con‐
trol de la UTA
Compliment de la instrucció IT 1.2:
La instal.lació de la caldera de calefacció complirà amb l'esmentada instrucció ja que:
a/ El rendiment de les calderes serà superior a l'indicat a IT 1.2.4.1.2.1 segons dades del
fabricant, a comprovar un cop efectuada la instal.lació.
b/ Les calderes han estat dissenyades especialment per a funcionar amb combustible lí‐
quid o gasós.
c/ Els cremadors són modulars.
d/ Les perdues tèrmiques horàries per les conduccions seràn limitades d'acord amb RITE.
e/ La instal.lació disposa dels elements de control indicats a IT 1.2.4.3.4
f/ El quadre de control disposa de dispositius de parada i engegada automàtica de la ins‐
tal.lació.
h/ La instal.lació d'a.c.s. disposa de dispositius per a limitar la temperatura d’acumulació i
de distribució.
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S'efectuarà la instal∙lació dels següents controls automàtics:
‐ Termostat d'immersió a la caldera
‐ Termostat d'immersió a les caldera amb dispositiu de seguretat de rearmament manu‐
al.
‐ Seguretat per manca de flama de la combustió, amb dispositu de rearmament manual.
‐ Termostat de fums amb dispositiu de rearmament manual per a la caldera.
‐ Electrovàlvula d'entrada de combustible.
‐ Central de regulació de la temperatura de l'aigua de climatització en funció de la de‐
manda tèrmica
‐ Temperatura d'impulsió de l'aigua de cada unitat terminal en funció de la temperatura
ambient.
‐ control i limitació de la temperatura de l'aigua calenta sanitària acumulada
‐ control i limitació de la temperatura de l'aigua calenta sanitària a la xarxa de distribu‐
ció.
‐ presostats o interruptors de fluxe.
‐ termòmetre als col.lectors de retorn.
‐ manòmetres al vasos d'expansió.
‐ en els circuits secundaris de fluids portadors un termòmetre a l'impulsió i un altre al re‐
torn.
‐ en les bombes manòmetres diferencials.
‐vàlvules automàtiques, dues preses per a mesura de la pèrdua de pressió.
‐ dispositu de registre les les hores de funcionament en els generadors de fred i calor de
potència superior a 100 KW.
‐ dispositiu de registre de l’aigua calenta sanitària consumida.
‐ bomba de recirculacio d'aigua calenta sanitària en funció de la temperatura de l'aigua
en el punt de consum més allunyat i comandada també per centraleta diferencial .
‐ bomba de recirculacio del primari d'aigua calenta sanitària en funció de la temperatura
de l'aigua de retorn.
9. SALA DE MAQUINES I VENTILACIO
No ha complir cap norma en concret ja que la potència no arriba als 70 KW. De tota manera
complirà:
La ventilació de la sala serà de tipus natural amb reixes obertes directament a l'exterior a la
part inferior i superior del local amb dimensions superiors a les indicades al “Reglament
d’instal.lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col∙lectius o comercials” i també a la
Norma UNE 60‐601‐2000 "Instal∙lacions de calderes de gas per a calefacció i/o aigua calenta
sanitària de consum calorífic superior a 70 kW". A la memòria per a la instal∙lació de Gas
s’especifica les característiques d’aquest punt.
L'evacuació de fums s'efectuarà a través de les xemeneies de la calderes elevant‐se un
metre per damunt la coberta de l'edifici.
Les obertures d'evacuació de fums o de ventilació superior s'instal.larán a una alçada mí‐
nima de 1,80 m. i a una distància del sostre dels locals inferior a 1 m. i menaran directament
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a l'exterior.
La part inferior d'aquestes obertures estarà a més de 1,80 m. del sòl del local i la part su‐
perior a menys de 0,30 m. del sostre.
Es disposa d'un parament de dèbil resistència de superfície 1.00 m² en un dels paraments
exteriors. (Reixeta de xapa d'acer).
El local disposarà de desgüas sifònic.
10. INSTAL∙LACIÓ DE COMBUSTIBLE
Instal∙lació de gas natural canalitzat a través de comptador.
Les canonades seràn de coure rigid estirat segons norma UNE 37‐141‐76, amb unions per
soldadura d'alt punt de fusió (800 °C), separades 3 cms. de canonades de calefacció o elèctri‐
ques i a una alçada sobre el sòl de 3 cm. com a mínim i separades 30 cms. com a mínim d'inter‐
ruptors i bases d'endoll.
Quan les canonades travessin parets es protegiran amb passamurs de diàmetre interior supe‐
rior en 20 mm. com a mínim del diàmetre exterior de la canonada.
Quan discorreixin enterrades es protegiran amb banda de PVC contra corrosions o corrents
paràsits.
Es disposarà un vàlvula esfèriaca de tall a la sortida del dipòsit i abans d’entrar en la caldera.
Les canonades tindràn un pendent del 2 % en direcció al cremador.
11. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA
Relació de les principals I.T.C. del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió a tenir en
compte
ITC‐BT 06.‐
a l’aire.

Xarxes aèries per a distribució d’energia. Conductors en instal∙lacions

ITC ‐BT 07‐08.‐ Xarxes subterrànies per a distribució d’energia elèctrica.
ITC ‐BT 11‐12‐13‐14.‐ Instal∙lacions d’enllaç. Escomeses. C.G.P. Línia general d’alimentació.
ITC ‐BT 15‐16‐17.‐
Instal∙lacions d’enllaç. Derivacions individuals. Comptadors. Disposi‐
tius privats de comandament i protecció.
ITC ‐BT 19‐20‐21.‐
Tubs protectors.

Instal∙lacions interiors. Prescripcions generals. Sistemes d’instal∙lació.

ITC ‐BT 22‐23‐24.‐
Instal∙lacions interiors. Protecció contra sobre intensitats, sobretensi‐
ons, contactes directes i indirectes.
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ITC ‐BT 28.‐
lars.

Instal∙lacions en llocs de pública concurrència. Prescripcions particu‐

ITC ‐BT 30.‐

Instal∙lacions en locals de característiques especials

ITC ‐BT 36.‐

Instal∙lacions a petites tensions

ITC ‐BT 43‐44.‐

Receptors. Generalitats. Receptors d’enllumenat

ITC ‐BT 47.‐

Receptors. Motors.

ITC –BT 48.‐
densadors.

Receptors. Transformadors, auto transformadors. Reactàncies. Con‐

ITC –BT 18.‐

Posades a terra.

ITC –BT 04.‐ Autorització i posada en servei d’instal∙lacions.
‐ Tensió de subministrament:
La tensió de subministrament serà:
3 * 400/230 Volts
‐ Disposició general
La instal.lació elèctrica que s'efectúi de nou per al servei de la climatització s'efectuarà amb
conductors aillats de 750 ó 1,000 Volts de tensió nominal, tipus UNE H‐07‐V o R‐0.6/1 KV, se‐
gons s'indica als esquemes elèctrics unifilars adjunts, allotjats sota tub aillant rígid i blindat,
(UNE IP‐XX7), tipus FERGONDUR, o similar, amb unions roscades, en muntatge superficial o sota
tub aillant rígid i blindat, (UNE IP‐XX7), tipus REFLEX o similar en muntatge pel fals sostre o sota
tub aillant flexible en muntatge encastat.
També es podran emprar les safates tancades de PVC amb tapa, amb grau de protecció mínim
UNE IP‐XX7 o superior en muntatge superficial, tipus UNEX model 72/73.
Les caixes de derivació seràn de material aillant, amb bornes de connexió.
Tots els receptors, inclús els d'enllumenat, es connectaran al conductor de posada a terra.
Totes les bases d'endoll, aniran proveïdes de contacte de posada a terra i fusibles d'intensitat
adequada a la secció de la línia de connexió i la intensitat nominal de la base, a no ser que esti‐
guin protegides en quant a la intensitat nominal per interruptors magnetotèrmics anteriors,
d'intensitat igual o menor a la nominal de les bases d'endoll.
Els conductors de connexió que alimentin motors estarán dimensionats per a una intensitat
no inferior al 125 % de la intensitat a plena càrrega dels motors em qüestió.
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Els motors amb potència superior a 750 W es protegiran contra els curt‐circuits, so‐
bre‐càrregues i fallades de fase.
S'efectuarà la compensació del factor de potència fins a un valor no inferior a 0.85.
‐ Instal∙lació dins de la sala de calderes:
La instal∙lació elèctrica dins la sala de calderes s’efectuarà amb els conductors aïllats tipus H‐07‐
V ó RV‐0.6/1KV instal∙lats dins de tubs rígids i blindats d’acer zincat, tipus FERGON‐TUS o similar
amb unions roscades i estanques.
Les caixes de derivació seran estanques i amb entrades roscades i tapa amb visos.
Les connexions als aparells receptors s’efectuarà amb els conductors sota tub flexible i blindat
amb fleje d’acer i coberta de PVC, tipus INTERFLEX model INTERPLAST amb grau de protecció
UNE IP‐667 mínim, amb unions roscades o amb premsaestopes.
Les lluminàries i bases d’endoll tindran una coberta amb grau de protecció UNE IP‐557 mínim.
L’aparamenta elèctrica i electrònica tindrà un grau de protecció UNE IP‐44 mínim a no ser que ja
vingui muntada de fàbrica en els aparells de climatització.
Els motors elèctrics tindran un grau de protecció mínim UNE IP‐23
La instal∙lació elèctrica s’efectuarà preferentment per la part baixa dels paraments i sempre per
sota de la part alta de les reixes de ventilació superior.
S’instal∙laran blocs autònoms i automàtics d’enllumenat d’emergència i senyalització fluores‐
cents de 300 lúmens damunt les portes de sortida.

‐ Instal∙lació a la intempèrie:
Les instal∙lacions elèctriques a la intempèrie s’efectuaran amb un grau de protecció mínim UNE
IP‐55 i el sistema de muntatge serà el mateix descrit per a la instal∙lació dins de la sala de calde‐
res.
Igualment podrien instal∙lar‐se conductors, tipus RV‐0.6/1V sota safata tancada de PVC amb
tapa tipus UNEX i muntatge estanc.

‐ Protecció contra els contactes indirectes:
La protecció contra els contactes indirectes s'efectuarà amb la posada a terra de les masses
més els dispositius de tall per intensitat de defecte, (interruptors diferencials), que serán d'alta
sensibilitat, (30 mA.), per a enllumenat i bases d'endoll d'usos múltiples i de mitjana sensibilitat,
(300 mA.) per als circuits de força motriu.
El valor màxim que podrà tenir la resistència a terra perquè la tensió de defecte de qualsevulla
massa metàl∙lica sigui inferior a 24 Volts. serà (MI‐BT 021 2.8):
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24
R < ‐‐‐‐‐‐‐ = 80 Ω
0.30
Malgrat això es reduirà el valor de la resistència a terra fins a un valor inferior a 37 Ω.
Es connectaran a terra:
‐ Les canalitzacions elèctriques quan siguin metàl∙liques.
‐ La maquinària i receptors elèctrics amb massa metàl∙lica
‐ Els conductes i canonades metàl∙liques.
La presa de terra es connectarà amb l'existent a l'edifici.
‐ Càlcul dels circuits:
El càlcul dels circuits s'ha efectuat d'acord amb les següents instruccions del vigent R.E.B.T.
12. NORMATIVA
En l’execució de les instal∙lacions es tindran en compte les següents normes o reglaments:
‐ Norma UNE 37‐141‐76 sobre canonades de coure.
‐ Reglament d’instal∙lacions tèrmiques als edificis (RITE)
‐ Documents Reconeguts pel RITE
‐ Normes UNE d’obligat compliment segons el RITE
‐ Nou Reglament Electrotècnic per a baixa tensió del 2,002 i instruccions complementàries ITC‐
BT.
Abans d’entregar les instal∙lacions s’efectuaran les proves indicades al RITE i s’efectuarà la nete‐
ja d’elements i dels conductes posant en marxa els ventiladors fins que aparentment no es vegi
la sortida de pols o fibres.
13. QUALITATS DELS MATERIALS
Les qualitats dels materials a emprar són les indicades als estats d'amidaments i plànols ad‐
junts.
El projecte s’ha efectuat en base als aparells condicionadors indicats en la memòria i plànols,
qualsevol modificació haurà de ser compatible amb les potències , llargades de les canonades ,
alçades disponibles per a les unitats evaporadores i cabals d’aire i pressió disponibles
Premià de Dalt, a Juny de 2017
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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ANNEXES
=========

1.‐ CALCUL DE LES CARREGUES TÈRMIQUES
2.‐ CALCUL DE COMPONENTS DE LA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA
3.‐ CALCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA EN CIRCUITS TANCATS
4.‐ CARACTERÍSTIQUES DE LA MAQUINÀRIA

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul del vas d'expansio tancat
aigua calenta sanitaria primari
Funció:
Volum d'aigua de la instal.lació
canonades

DN

coure

ml

lt/m

lts

canonades

12

0,13

0

15
18
22
28
35
42
54
63
75
100

0,14
0,21
0,29
0,49
0,81
1,38
1,70
2,70
4,50
7,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

subtotal
kcal/h =
radiadors
m² =
panells solars
volum calculat a full calcul tubs:
altres (acumuladors, …)
total

kcal/h
0

m²
57

lts
lts

60
117

Temperatura màxima de funcionament °C =
Coeficient d'expansió Ce =

DN

acer

85
0,02938

x
x

ml

lt/m

lts

3/8"

0,11

0

1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
2"
21/2"
3"
4"
5"

0,19
0,35
0,55
0,99
1,32
1,59
3,74
5,28
8,82
13,47

0

0,0060
1,4000

lts/kcal/h max =
lts/m² =

lts

°C

Pressions de la instal.lació:

Pressió relativa màxima =
Pressió relativa mínima =
Marge seguretat =
Coeficient de pressió Cp =
Coeficient de seguretat =

6,00

bars

(90 % de la pressió de la vàlvula de seguretat)

4,00

bars

(la de tarat del vas 1.00, 1.50, 2.50)

0,50

bars
4,333
15,00
17

Volum mínim del vas d'expansió Vv=

%
litres

=

14,64%

Vas d'expansió elegit:

Marca:
Model:
Volum del vas:
Pressió tarat:

2*25

litres

4,00

bars
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0
0
0
0
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0
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0

CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul del vas d'expansio tancat
calefaccio
Funció:
Volum d'aigua de la instal.lació
canonades

coure

DN

ml

lt/m

lts

12

0,13

0

15
18
22
28
35
42
54
63
75
##

0,14
0,21
0,29
0,49
0,81
1,38
1,70
2,70
4,50
7,00

0

canonades

DN

acer

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
subtotal
kcal/h =
6.854
radiadors
m² =
0
panells solars
volum calculat a full apart i altres (acumuladors, 73
…)
210
total

Temperatura màxima de funcionament °C =85
0,02938
Coeficient d'expansió Ce =

kcal/h
m²

lts >

x
x

ml

lt/m

lts

3/8"

0,11

0

1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
2"
21/2"
3"
4"
5"

0,19
0,35
0,55
0,99
1,32
1,59
3,74
5,28
8,82
13,47

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0200

137,1

1,4000

0

lts

lts/kcal/h max =
lts/m² =
(Tubs, serpentins…)

°C

Pressions de la instal.lació:

Pressió relativa màxima =
Pressió relativa mínima =
Marge seguretat =
Coeficient de pressió Cp =
Coeficient de seguretat =

4,05

bars

(90 % de la pressió de la vàlvula de seguretat)

3,00

bars

(la de tarat del vas 1.00, 1.50, 2.50)

0,50

bars
8,273
15,00

59
Volum mínim del vas d'expansió Vv=

%
litres

=

27,95%

Vas d'expansió elegit:

Marca: WAFT
Model:
2140
Volum del vas: 80 litres
Pressió tarat: 3,00 bars
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CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul de la bomba
RECIRCULACIÓ ACS
Funció:
Càrrega calorífica de la instal.lació
Pèrdues per canonades calculades =
Càlcul de pèrdues (si no s'han calculat abans)
canonades
DN
ml
W/m
W
0
12
10,5
0
15
11,7
0
18
13,2
4
53
22
13,2
35
518
28
14,8
0
35
16,9
0
42
18,2
0
54
20,9
0
63
24,2
0
75
26,9
0
##
32,0
22
25
13,2
330
recirculació DN
901
total
3

Salt tèrmic elegit (recirculació) :
Cabal de la bomba mínim

258

W

W

°C
lts/h

(28PER)
=
775

=

0,26

kcal/h

m3/h

=

0,07 lts/s

Pèrdua de pressió del circuit:

Canonades:
Pèrdues locals
Subtotal

54
0

ml

x

30

mm/ml

=

1.620
0

%

DT1 =

1.620

Pèrdua de pressió a través de la vàlvula de 3 vies:
DT v3v = DT1
0,64158 màxim
Kv de la vàlvula de 3 vies necessari :
Pèrdua de pressió total del circuit:

mm c.a.

mm c.a.
mm c.a. = 0,162

bars

mm c.a.

DT2 = DT1 + DT v3v =

1.620

mm c.a.

260

1.620

mm c.a.

Bomba elegida:

Marca: GRUNDFOS
Model: UPN 20 07
Cabal:
Rendiment:
Potència consumida:
Intensitat:
Diàmetre connexió
Variador de freqüència:
Nivell sonor:
Nº de bombes:

142
60
0,26
3/4"
NO
1

lts/h
a
W/m3/h/mca
MONOF
W
Amps
mm
dB(A)
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CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul de la bomba
primari aigua calenta sanitaria des Hidrokit
Funció:
8.000
Càrrega calorífica de la instal.lació
W
33
Salt tèrmic elegit (recirculació) :
°C
208
Cabal de la bomba mínim
lts/h =

=
0,21

6.880
m3/h

Kcal/h
=

0,06

lts/s

Pèrdua de pressió del circuit:

Canonades:
Canonades:
Pèrdues locals
Altres
Subtotal

ml

x

mm/ml

=

(si hi ha segons càlcul full annex) =

0

mm c.a.

133

mm c.a.

300

DT1 =

433

mm c.a.
mm c.a.
mm c.a.

DT V3V = DT1
Pèrdua de pressió a través de la vàlvula de 3 vies:
1,002 màxim
Kv de la vàlvula de 3 vies necessari :

60

mm c.a.

493

mm c.a.

500

mm c.a.

10

%

0

Pèrdua de pressió total del circuit:DT2 = DT1 + DT v3v =

=

0,043 bars

Bomba elegida:

Tipus: SIMPLE
Marca: GRUNDFOS (interior hidrokit)
Model: UPm2 25 70
800
Cabal:
lts/h
a
250,00
Rendiment:
W/m3/h/mca
100
monofasica
Potència consumida:
W
0,45
Amps
Intensitat:
25
Diàmetre connexió
mm
NO
Variador de freqüència:
Nivell sonor:
dB(A)
1
Nº de bombes:
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CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul de la bomba
primari des Caldera de Gas
Funció:
65.000
Càrrega calorífica de la instal.lació
48
Salt tèrmic elegit (recirculació) :
°C
1.165
Cabal de la bomba mínim
lts/h

W

=

=

1,16

55.900

Kcal/h

m3/h

=

0,32

lts/s

Pèrdua de pressió del circuit:

Canonades:
Canonades:
Pèrdues locals
Altres
Subtotal

ml

x

mm/ml

=

(si hi ha segons càlcul full annex) =

0

mm c.a.

1.152

mm c.a.

DT1 =

1.152

mm c.a.
mm c.a.
mm c.a.

DT V3V = DT1
Pèrdua de pressió a través de la vàlvula de 3 vies:
3,431 màxim
Kv de la vàlvula de 3 vies necessari :

0

mm c.a.

1.152

mm c.a.

10

%

0

Pèrdua de pressió total del circuit:DT2 = DT1 + DT v3v =

=

0,115 bars

Bomba elegida:

Tipus: SIMPLE
Marca: GRUNDFOS (interrior caldera)
Model: interior caldera modulant
1.800
1.200
Cabal:
lts/h
a
46,30
Rendiment:
W/m3/h/mca
100
monofasica
Potència consumida:
W
0,45
Amps
Intensitat:
25
Diàmetre connexió
mm
NO
Variador de freqüència:
Nivell sonor:
dB(A)
1
Nº de bombes:

mm c.a.
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CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul de la bomba
Primari ACS DIPÔSIT
Funció:
Càrrega calorífica de la instal.lació
Salt tèrmic elegit (recirculació) :
Cabal de la bomba mínim

65.000
48
1.165

W

°C
lts/h

=

=

1,16

55.900

Kcal/h

m3/h

=

0,32

lts/s

Pèrdua de pressió del circuit:
ml
x
mm/ml
Canonades:
(si hi ha segons càlcul full annex) =
Canonades:
Pèrdues locals
10
Altres
%
Subtotal

=

0

mm c.a.

3.920

mm c.a.

0

DT1 =

3.920

DT v3v3 = DT1
Pèrdua de pressió a través de la vàlvula de 3 vies:
1,86
Kv de la vàlvula de 3 vies necessari :
màxim
Pèrdua de pressió total del circuit:DT2 = DT1 + DT v3v =

mm c.a.
mm c.a.
mm c.a.

=

0,392 bars

mm c.a.
3920

mm c.a.

Bomba elegida:

Marca: GRUNDFOS
Model: MAGNA1 25-60
1.165
Cabal:
18,61
Rendiment:
85
Potència consumida:
0,60
Intensitat:
25
Diàmetre connexió
Si
Variador de freqüència:
Nivell sonor:
1
Nº de bombes:

Tipus: cabal variable
3.920
lts/h
a
W/m3/h/mca
monofasica
W
Amps
mm

mm c.a.

dB(A)
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CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul de la bomba
calefacció bateria UTA MUNDOCLIMA
Funció:
35.000
Càrrega calorífica de la instal.lació
10
Salt tèrmic elegit (recirculació) :
°C
3.010
Cabal de la bomba mínim
lts/h

W

=

=

3,01

30.100

Kcal/h

m3/h

=

0,84

lts/s

Pèrdua de pressió del circuit:

Canonades:
Canonades:
Pèrdues locals
Altres
Subtotal

0

ml

0

x

mm/ml

=

(si hi ha segons càlcul full annex) =

0

mm c.a.

5.887

mm c.a.

0
10

5.887

mm c.a.
mm c.a.
mm c.a.

0

mm c.a.

5.887

mm c.a.

0

%

DT1 =

DT V3V = DT1
Pèrdua de pressió a través de la vàlvula de 3 vies:
3,923
Kv de la vàlvula de 3 vies necessari :
màxim
Pèrdua de pressió total del circuit:DT2 = DT1 + DT v3v =

=

0,589 bars

Bomba elegida:

Marca: GRUNDFOS
Model: MAGNA1 25-80
Cabal:
Rendiment:
Potència consumida:
Intensitat:
Diàmetre connexió
Variador de freqüència:
Nivell sonor:
1
Nº de bombes:

Tipus: CALEFACCIÓ
3.000
1,94
35
0,28
40
NO

6.000
lts/h
a
W/m3/h/mca
monofasica
W
Amps
mm

mm c.a.

dB(A)
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CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul de la bomba
calefacció RADIADORS VESTUARIS
Funció:
7.970
Càrrega calorífica de la instal.lació
10
Salt tèrmic elegit (recirculació) :
°C
685
Cabal de la bomba mínim
lts/h

W

=

=

0,69

6.854
m3/h

Kcal/h
=

0,19

lts/s

Pèrdua de pressió del circuit:

Canonades:
Canonades:
Pèrdues locals
Altres
Subtotal

0

ml

0

x

0

mm/ml =

3.800

(si hi ha segons càlcul full annex) =

0
10

DT1 =

Pèrdua de pressió a través de la vàlvula de 3 vies: DT V3V = DT1
1,111898 màxim
Kv de la vàlvula de 3 vies necessari :
Pèrdua de pressió total del circuit:DT2 = DT1 + DT v3v =

mm c.a.

3.800

mm c.a.
mm c.a.
mm c.a.

0

mm c.a.

3.800

mm c.a.

0

%

mm c.a.

=

Bomba elegida:

Marca: GRUNDFOS
Model: MAGNA1 25-40
Cabal:
Rendiment:
Potència consumida:
Intensitat:
Diàmetre connexió
Variador de freqüència:
Nivell sonor:
1
Nº de bombes:

Tipus:
685
32,65
85
0,60
25
NO

CALEFACCIÓ

lts/h a
W/m3/h/mca
monofasica
W
Amps
mm

3.800

mm c.a.

dB(A)
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0,38 bars

CALCUL D'UNA INSTAL.LACIÓ TÈRMICA

Càlcul de la caldera
Calefacció per radiadors i climatitzadora
Funció:
Càrrega calorífica de la instal.lació
0%
Factor d'intermitència
0%
Factor de sobrecàrrega
Potència nominal de la caldera
Caldera elegida:

V2
42.439

0
0

65.000

BAXI
Marca:
BIOS PLUS 70
Model:
70.000
Potència MAX:
101%
Rendiment pot MAX:
97%
Rendiment nominal:
107%
Rendiment nominal 50º:
7,36
Consum comb max pot:
gas natural
Combustible:
45
Dimensions (ample*fons*alt):

W
W
W
W

=
=
=

36.498
0
0
36.498

Kcal/h
Kcal/h
Kcal/h
Kcal/h

W

=

60.200

Kcal/h

m3/h

x

=
PC =
51

9,45

x

77

KWH/M3
cms
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RESUM DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
DADES GENERALS:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s)
calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

Sta Anna
29,74
60
24
55
2
0,34
12

Premià de Dalt

població:
°C
%
°C
%
m/s
W/m3
°C

0
85
21
65

10,5

°C
%
°C
%

projecte:
Sta Anna
data:
15/02/2017
superf: m²:
351,32
dades temp: conegudes mitjanes
FRED W/m2:
176,02

CALOR W/m2:
°C rend.recuperad. calor:

118,90
50

RESUM CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN /ELECCIÓ MAQUINÀRIA:
SALA i ESCENARI
VESTUARI 1
VESTUARI 2
WC adaptat
WC 1
WC 2
dutxa 1
dutxa 2
VESTUARI 3. previsió futura

TOTAL

33.020,32
1.536,01
1.490,04
642,33
699,63
699,63
796,39
796,39
2.089,70

41.770,44

W
W
W
W
W
W
W
W
W

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Mundoclima BRC 45/H
2x rad BAXI PCCP h=600 a=600
2x rad BAXI PCCP h=600 a=600
rad BAXI PCCP h=600 a=600
rad BAXI PCCP h=600 a=600
rad BAXI PCCP h=600 a=600
rad BAXI PCCP h=600 a=600
rad BAXI PCCP h=600 a=600

W

conegudes diaries
conegudes mitjanes

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

-

CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES D'UN LOCAL
dutxa 2

Local:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s) / rend. recup. calor:

29,74
60
24
55
2

°C
%
°C
%
m/s

0,34
12

calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

0
85
21
65
50

W/m3
°C

°C
%
°C
%
%

projecte:
data:
superf: m²:
alçada:
FRED kW/m2:
: activitat pers

sentat repos

10,5

CALOR kW/m2:
estança:

°C

Sta Anna
15/02/2017
9,57
2,7
61,41
83,22
Bany

CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN:
CÀRREGUES SENSIBLES
Pèrdues pels tancaments
Coeficient de
transmissió
(W/m2*AT)

Tancament
COBERTA PLANA
MUR INTERIOR GRUIX
SÒL

Superfície (m2)

Correcció
per
orientació

Orientació

Ext / NH / sòl

Tª Exterior
(ºC)

Existència
ponts tèrmics

Càrrega per tancaments (W)

0,41

9,57

coberta

Ext

0

coberta plana

98,1

1,2

14,31

interior

NH

12

1 pilar

184,6

1,28

9,57

sòl

Sòl

10,5

sòl terra

131,3

TOTAL (W)

413,99

Pèrdues per infiltracions
nº de portes,
finestres,
extractors

concepte

finestres

FINESTRES

Estanqueitat
temps apertura cabals totals
(0 bona a 1
(h/dia)
m3/hora
nul.la)

Superfície
infiltració

superfície
m²

0

0

0

0

diferència de
temp. seca
Text - Tint.
0

Càrrega per infiltracions (W)

21

0,0

TOTAL (W)

0,00

Pèrdues per Ventilació
Qualitat aire
espai sg RITE

Ocupació

IDA 3

0

CÀRREGA TOTAL calor (W):

diferència de
Cabal correg
Permanència
Superfície (m2)
temp. seca
de personal?
RITE (m3/h)
Text - Tint.
no

9,57

54

21
TOTAL (W)

Càrrega per Ventilació (W)

382,4
382,40

796,39
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CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES D'UN LOCAL
dutxa 1

Local:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s) / rend. recup. calor:

29,74
60
24
55
2

°C
%
°C
%
m/s

0,34
12

calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

0
85
21
65
50

W/m3
°C

°C
%
°C
%
%

projecte:
data:
superf: m²:
alçada:
FRED kW/m2:
: activitat pers

sentat repos

10,5

CALOR kW/m2:
estança:

°C

Sta Anna
15/02/2017
9,57
2,7
61,41
83,22
Bany

CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN:
CÀRREGUES SENSIBLES
Pèrdues pels tancaments
Coeficient de
transmissió
(W/m2*AT)

Tancament
COBERTA PLANA
MUR INTERIOR GRUIX
SÒL

Superfície (m2)

Correcció
per
orientació

Orientació

Ext / NH / sòl

Tª Exterior
(ºC)

Existència
ponts tèrmics

Càrrega per tancaments (W)

0,41

9,57

coberta

Ext

0

coberta plana

98,1

1,2

14,31

interior

NH

12

1 pilar

184,6

1,28

9,57

sòl

Sòl

10,5

sòl terra

131,3

TOTAL (W)

413,99

Pèrdues per infiltracions
nº de portes,
finestres,
extractors

concepte

finestres

FINESTRES

Estanqueitat
temps apertura cabals totals
(0 bona a 1
(h/dia)
m3/hora
nul.la)

Superfície
infiltració

superfície
m²

0

0

0

0

diferència de
temp. seca
Text - Tint.
0

Càrrega per infiltracions (W)

21

0,0

TOTAL (W)

0,00

Pèrdues per Ventilació
Qualitat aire
espai sg RITE

Ocupació

IDA 3

0

CÀRREGA TOTAL calor (W):

diferència de
Cabal correg
Permanència
Superfície (m2)
temp. seca
de personal?
RITE (m3/h)
Text - Tint.
no

9,57

54

21
TOTAL (W)

Càrrega per Ventilació (W)

382,4
382,40

796,39
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CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES D'UN LOCAL
WC 2

Local:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s) / rend. recup. calor:

29,74
60
24
55
2
0,34
12

calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

°C
%
°C
%
m/s

0
85
21
65
50

W/m3
°C

°C
%
°C
%
%

projecte:
data:
superf: m²:
alçada:
FRED kW/m2:
: activitat pers

sentat repos

10,5

CALOR kW/m2:
estança:

°C

Sta Anna
15/02/2017
9,59
2,7
92,80
72,95
Bany

CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN:
CÀRREGUES SENSIBLES
Pèrdues pels tancaments
Coeficient de
transmissió
(W/m2*AT)

Tancament

Superfície (m2)

COBERTA PLANA

0,41

9,59

FAÇANA VESTIDORS

0,54

4,101

2,3

0,84

O

1,28

9,59

sòl

FINESTRES
SÒL

Correcció
per
orientació

Orientació
coberta

1,1
1,1

O

Ext / NH / sòl

Tª Exterior
(ºC)

Existència
ponts tèrmics

Càrrega per tancaments (W)

Ext

0

coberta plana

98,3

Ext

0

46,5

EXT FIN

0

finestra

40,9

Sòl

10,5

sòl terra

131,6

TOTAL (W)

317,24

Pèrdues per infiltracions
nº de portes,
finestres,
extractors

concepte

finestres

superfície
m²

FINESTRES

Estanqueitat
temps apertura cabals totals
(0 bona a 1
(h/dia)
m3/hora
nul.la)

Superfície
infiltració

0,84

0

0

0

diferència de
temp. seca
Text - Tint.
0

Càrrega per infiltracions (W)

21

0,0

TOTAL (W)

0,00

Pèrdues per Ventilació
Qualitat aire
espai sg RITE

Ocupació

IDA 3

0

CÀRREGA TOTAL calor (W):

diferència de
Cabal correg
Permanència
Superfície (m2)
temp. seca
de personal?
RITE (m3/h)
Text - Tint.
no

9,59

54

21
TOTAL (W)

Càrrega per Ventilació (W)

382,4
382,40

699,63

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES D'UN LOCAL
WC 1

Local:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s) / rend. recup. calor:

29,74
60
24
55
2
0,34
12

calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

°C
%
°C
%
m/s

0
85
21
65
50

W/m3
°C

°C
%
°C
%
%

projecte:
data:
superf: m²:
alçada:
FRED kW/m2:
: activitat pers

sentat repos

10,5

CALOR kW/m2:
estança:

°C

Sta Anna
15/02/2017
9,59
2,7
92,80
72,95
Bany

CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN:
CÀRREGUES SENSIBLES
Pèrdues pels tancaments
Coeficient de
transmissió
(W/m2*AT)

Tancament

Superfície (m2)

COBERTA PLANA

0,41

9,59

FAÇANA VESTIDORS

0,54

4,101

2,3

0,84

O

1,28

9,59

sòl

FINESTRES
SÒL

Correcció
per
orientació

Orientació
coberta

1,1
1,1

O

Ext / NH / sòl

Tª Exterior
(ºC)

Existència
ponts tèrmics

Càrrega per tancaments (W)

Ext

0

coberta plana

98,3

Ext

0

46,5

EXT FIN

0

finestra

40,9

Sòl

10,5

sòl terra

131,6

TOTAL (W)

317,24

Pèrdues per infiltracions
nº de portes,
finestres,
extractors

concepte

finestres

superfície
m²

FINESTRES

Estanqueitat
temps apertura cabals totals
(0 bona a 1
(h/dia)
m3/hora
nul.la)

Superfície
infiltració

0,84

0

0

0

diferència de
temp. seca
Text - Tint.
0

Càrrega per infiltracions (W)

21

0,0

TOTAL (W)

0,00

Pèrdues per Ventilació
Qualitat aire
espai sg RITE

Ocupació

IDA 3

0

CÀRREGA TOTAL calor (W):

diferència de
Cabal correg
Permanència
Superfície (m2)
temp. seca
de personal?
RITE (m3/h)
Text - Tint.
no

9,59

54

21
TOTAL (W)

Càrrega per Ventilació (W)

382,4
382,40

699,63

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació
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CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES D'UN LOCAL
WC adaptat

Local:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s) / rend. recup. calor:

29,74
60
24
55
2
0,34
12

calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

°C
%
°C
%
m/s

0
85
21
65
50

W/m3
°C

°C
%
°C
%
%

projecte:
data:
superf: m²:
alçada:
FRED kW/m2:
: activitat pers

sentat repos

10,5

CALOR kW/m2:
estança:

°C

Sta Anna
15/02/2017
6,05
2,7
141,03
106,17
Bany

CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN:
CÀRREGUES SENSIBLES
Pèrdues pels tancaments
Coeficient de
transmissió
(W/m2*AT)

Tancament

Superfície (m2)

COBERTA PLANA

0,41

6,05

FAÇANA VESTIDORS

0,54

6,531

2,3

0,84

O

1,28

6,05

sòl

FINESTRES
SÒL

Correcció
per
orientació

Orientació
coberta

1,1
1,1

O

Ext / NH / sòl

Tª Exterior
(ºC)

Existència
ponts tèrmics

Càrrega per tancaments (W)

Ext

0

coberta plana

62,0

Ext

0

74,1

EXT FIN

0

finestra

40,9

Sòl

10,5

sòl terra

83,0

TOTAL (W)

259,94

Pèrdues per infiltracions
nº de portes,
finestres,
extractors

concepte

finestres

superfície
m²

FINESTRES

Estanqueitat
temps apertura cabals totals
(0 bona a 1
(h/dia)
m3/hora
nul.la)

Superfície
infiltració

0,84

0

0

0

diferència de
temp. seca
Text - Tint.
0

Càrrega per infiltracions (W)

21

0,0

TOTAL (W)

0,00

Pèrdues per Ventilació
Qualitat aire
espai sg RITE

Ocupació

IDA 3

0

CÀRREGA TOTAL calor (W):

diferència de
Cabal correg
Permanència
Superfície (m2)
temp. seca
de personal?
RITE (m3/h)
Text - Tint.
no

6,05

54

21
TOTAL (W)

Càrrega per Ventilació (W)

382,4
382,40

642,33

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES D'UN LOCAL
VESTUARI 2

Local:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s) / rend. recup. calor:

29,74
60
24
55
2
0,34
12

calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

°C
%
°C
%
m/s

0
85
21
65
50

W/m3
°C

°C
%
°C
%
%

projecte:
data:
superf: m²:
alçada:
FRED kW/m2:
: activitat pers

sentat repos

10,5

CALOR kW/m2:
estança:

°C

Sta Anna
15/02/2017
20,92
2,7
56,22
71,23
Bany

CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN:
CÀRREGUES SENSIBLES
Pèrdues pels tancaments
Coeficient de
transmissió
(W/m2*AT)

Tancament

Superfície (m2)

COBERTA PLANA

0,41

20,92

FAÇANA VESTIDORS

0,54

19,872

O

FAÇANA VESTIDORS

0,54

8,748

N

MUR INTERIOR GRUIX
SÒL
FINESTRES

Correcció
per
orientació

Orientació
coberta

1,1
1,2

Ext / NH / sòl

Tª Exterior
(ºC)

Existència
ponts tèrmics

Càrrega per tancaments (W)

Ext

0

coberta plana

214,4

Ext

0

2 pilar

308,8

Ext

0

1 pilar

117,6

1,2

9,801

interior

NH

12

1 pilar

126,4

1,28

20,92

sòl

Sòl

10,5

sòl terra

287,0

2,3

1,08

EXT FIN

0

fin.+caixa per.

53,4

TOTAL (W)

1.107,64

1,2

N

Pèrdues per infiltracions
nº de portes,
finestres,
extractors

concepte

finestres

superfície
m²

FINESTRES

Estanqueitat
temps apertura cabals totals
(0 bona a 1
(h/dia)
m3/hora
nul.la)

Superfície
infiltració

1,08

0

0

0

diferència de
temp. seca
Text - Tint.
0

Càrrega per infiltracions (W)

21

0,0

TOTAL (W)

0,00

Pèrdues per Ventilació
Qualitat aire
espai sg RITE

Ocupació

IDA 3

10

CÀRREGA TOTAL calor (W):

diferència de
Cabal correg
Permanència
Superfície (m2)
temp. seca
de personal?
RITE (m3/h)
Text - Tint.
si

20,92

54

21
TOTAL (W)

Càrrega per Ventilació (W)

382,4
382,40

1.490,04
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CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES D'UN LOCAL
VESTUARI 1

Local:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s) / rend. recup. calor:

29,74
60
24
55
2
0,34
12

calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

°C
%
°C
%
m/s

0
85
21
65
50

W/m3
°C

°C
%
°C
%
%

projecte:
data:
superf: m²:
alçada:
FRED kW/m2:
: activitat pers

sentat repos

10,5

CALOR kW/m2:
estança:

°C

Sta Anna
15/02/2017
22,27
2,7
62,96
68,97
Bany

CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN:
CÀRREGUES SENSIBLES
Pèrdues pels tancaments
Coeficient de
transmissió
(W/m2*AT)

Tancament

Superfície (m2)

COBERTA PLANA

0,41

22,27

FAÇANA VESTIDORS

0,54

12,972

O

FAÇANA VESTIDORS

0,54

16,2

S

MUR INTERIOR
SÒL
FINESTRES

Correcció
per
orientació

Orientació
coberta

1,1
1

Ext / NH / sòl

Tª Exterior
(ºC)

Existència
ponts tèrmics

Càrrega per tancaments (W)

Ext

0

coberta plana

228,3

Ext

0

2 pilar

201,6

Ext

0

1 pilar

217,7

1,5

8,1

interior

NH

12

1 pilar

126,4

1,28

22,27

sòl

Sòl

10,5

sòl terra

305,5

2,3

1,5

O

EXT FIN

0

fin.+caixa per.

74,1

TOTAL (W)

1.153,61

1,1

Pèrdues per infiltracions
nº de portes,
finestres,
extractors

concepte

finestres

FINESTRES

Estanqueitat
temps apertura cabals totals
(0 bona a 1
(h/dia)
m3/hora
nul.la)

Superfície
infiltració

superfície
m²

1,5

0

0

0

diferència de
temp. seca
Text - Tint.
0

Càrrega per infiltracions (W)

21

0,0

TOTAL (W)

0,00

Pèrdues per Ventilació
Qualitat aire
espai sg RITE

Ocupació

IDA 3

11

CÀRREGA TOTAL calor (W):

diferència de
Cabal correg
Permanència
Superfície (m2)
temp. seca
de personal?
RITE (m3/h)
Text - Tint.
si

22,27

54

21
TOTAL (W)

Càrrega per Ventilació (W)

382,4
382,40

1.536,01

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES D'UN LOCAL
SALA i ESCENARI

Local:
temperatura seca exterior estiu/hivern:
humitat relativa exterior estiu/hivern:
temperatura seca interior estiu/hivern::
humitat relativa interior estiu/hivern:
velocitat del vent (m/s) / rend. recup. calor:

29,74
60
24
55
2
0,34
12

calor específic aire (W/m3)
temperatura seca hivern Sòl / NH

°C
%
°C
%
m/s

0
85
21
65
50

W/m3
°C

°C
%
°C
%
%

projecte:
data:
superf: m²:
alçada:
FRED kW/m2:
: activitat pers

ballant corent

10,5

CALOR kW/m2:
estança:

°C

Sta Anna
15/02/2017
240
5,2
231,05
137,58
Altres

CARREGA CALORÍFICA D'HIVERN:
CÀRREGUES SENSIBLES
Pèrdues pels tancaments
Coeficient de
transmissió
(W/m2*AT)

Tancament

Superfície (m2)

Orientació

Correcció
per
orientació

Tª Exterior
(ºC)

Existència
ponts tèrmics

Càrrega per tancaments (W)

Ext

0

coberta plana

1855,2

Ext

0

2 pilar

961,6

Ext

0

1 pilar

715,5

Ext

0

2 pilar

501,0

Ext

0

1 pilar

557,7

GIMNÀS COBERTA

0,29

240

FAÇANA GIMNÀS

0,54

61,88

N

FAÇANA GIMNÀS

0,54

53,24

E

FAÇANA GIMNÀS

0,54

32,24

S

FAÇANA GIMNÀS

0,54

41,4925

O

MUR INTERIOR

1,5

53,3

interior

NH

12

MUR INTERIOR GRUIX

1,2

39,42

interior

NH

12

SÒL

coberta

Ext / NH / sòl

1,28

240

sòl

FINESTRES

2,3

14,4

E

FINESTRES

2,3

5,28

O

portes ACCÈS

2,5

19,2

E

1,2
1,1
1
1,1

1,1
1,1
1,1

719,6
425,7

Sòl

10,5

sòl terra

3292,8

EXT FIN

0

finestra

700,4

EXT FIN

0

finestra

256,8

EXT FIN

0
TOTAL (W)

1008,0
10.994,35

Pèrdues per infiltracions
nº de portes,
finestres,
extractors

concepte

finestres

FINESTRES

portes ACCÈS

portes ACCÈS

superfície
m²

Superfície
infiltració

Estanqueitat
temps apertura cabals totals
(0 bona a 1
(h/dia)
m3/hora
nul.la)

diferència de
temp. seca
Text - Tint.

Càrrega per infiltracions (W)

19,68

0,0672

0

0

0

21

0,0

19,2

0,032

1

0,3

230,4

21

1631,6

TOTAL (W)

1.631,55

Pèrdues per Ventilació
Qualitat aire
espai sg RITE

Ocupació

IDA 3

200

CÀRREGA TOTAL calor (W):

diferència de
Cabal correg
Permanència
Superfície (m2)
temp. seca
de personal?
RITE (m3/h)
Text - Tint.
si

240

2880

21
TOTAL (W)

Càrrega per Ventilació (W)

20394,4
20.394,42

33.020,32
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circuit específic1

Comentaris

primari caldera fins col.lector

TRAM PRINCIPAL

Potència tèrmica
ACS

Consideració tram

circuit específic

1

2

tram

N(i+1)

Ni

65000

P
(Watts)

P

(Watts)

m3/h

1,16

Coef. Simult / calef

Nus inici tram nº

39

20

P disponible tram ppal=

65.000

(Watts)

P

Potència tèrmica
circulant i simult

Qt

0,32

(l/s)

-256

(mm)

De

°C

26

w

mm/ml

mm

1.152 mm.c.a

Pèrdua de càrrega unitària màxima de projecte < 40

Aillament =

Cabal total del
tram

Q bombas CALCULAT

1,000

1,000

Nus final tram nº

T amb =

1,10

DN

Diam. Nominal
32MC

(mm)
25

(mm)

Volum total aigua=

Di

26,01

(mm)
MC

0,61

(m/s)
4

(ml)

L

m3/h

0

V

lts

2

W/m/°C

°C

1,16 m3/h
75
0,0350

Q disponible tram ppal=

laill =

T max =

Qb =

Diam. Interior

Pt max calc=

Potència tèrmica
màquina calef

Coef. sobredimensionat

Tipus de canonada

retorn circuit paral.lel al ppal

velocitat

48 °C

llargada

60 °C

NC
123
1

Pèrdues calor/fred =

39
1

NT
84
2

NV
0
1

NR

11

65.000

Σ Paltr
(mm.c.a.)

Watts

Watts

Σ Ps

503

(mm.c.a.)

0,02%

multicapa/polietilè/coure/acer =(0,37/0,32/0,55)

Constant del tipus de la canonada
Potència tèrmica transportada =

Nº colzes

CALEFACCIÓ

Nº de tes

Salt tèrmic =

Nº vàlvules esfera

Temperatura:

Nº vàlvules
retenció

Tipus:

Diàmetre estimat

circuit calculat en funcionament de caldera contra diposit agulla. Bomba serà la interior del hidrokit 25/40. es calcula
sobre salt tèrmic més desfavorable en cas circuits freds

Altres pèrdues i/o
guanys locals
/bateria màquina

AIGUA

Perdues de càrrega
en singularitats

Característiques del fluid:

Aïllament
canonada

aj PREMIÀ DE DALT PRIMARI ACS CALDERA

18

(mm/ml)

δP/L

Pèrdua càrrega
unit. del tram

******* Comentaris :

Ps+Pr

73

576

(mm.c.a.) (mm.c.a.)

Pr

Pèrdua càrrega
roçament del tram

1

Pèrdua càrrega
total del tram

nº màquines/vivendes:

Pant

0

(mm.c.a.)

12-08-13

Factor de temperatura = 1,02
Versió:

Pèrdua de càrrega
del tram anterior

CÀLCUL HIDRÀULIC DE CANONADES DE FLUIDS EN CIRCUITS TANCATS

576

(mm.c.a.)
perd

Σ Pt

Pèrdua càrrega
total

REFERÈNCIA PROJECTE :

V6

100,00%

(%)

Σ Pt (%)

Pèrdua de càrrega
parcial
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Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

subtram3

circuit específic2

circuit ppal1

Comentaris

Bombeig

TRAM PRINCIPAL

Consideració tram

subtram

circuit específic

circuit ppal

2

3

4

1

2

3

tram

N(i+1)

Ni

6000

P
(Watts)

P

(Watts)

m3/h

0,16

Coef. Simult / calef

Nus inici tram nº

P disponible tram ppal=

6.000

6.000

6.000

(Watts)

P

Potència tèrmica
circulant i simult

Qt

0,04

0,04

0,04

(l/s)

140

De
(mm)

10

10

10

w

mm/ml

mm

°C

133 mm.c.a
37

20

Pèrdua de càrrega unitària màxima de projecte < 40

Aillament =

Cabal total del
tram

Q bombas CALCULAT

1,000

1,000

Nus final tram nº

T amb =

Potència tèrmica
ACS

Pt max calc=

DN

Diam. Nominal

25
25
25

28CU
25MC

(mm)

25MC

(mm)

Volum total aigua=

Di

20,01

26,00

20,01

(mm)

MC

coure

MC
0,14

0,08

0,14

(m/s)

V

4

100

8

(ml)

L

m3/h

lts

0

57

W/m/°C

°C

0,16 m3/h
55
0,0350

Q disponible tram ppal=

laill =

T max =

Qb =

Diam. Interior

33 °C

1,10

Tipus de canonada

50 °C

Potència tèrmica
màquina calef

Coef. sobredimensionat

velocitat

Salt tèrmic =

llargada

Temperatura:

Diàmetre estimat

NC
123

2

2

Pèrdues calor/fred =

Potència tèrmica transportada =

39

1

2

NT
84
4

NV
0

1

1

NR

257

6.000

Σ Paltr
(mm.c.a.)

Watts

Watts

Σ Ps

9

0

47

(mm.c.a.)

4,29%

multicapa/polietilè/coure/acer =(0,37/0,32/0,55)

Constant del tipus de la canonada

circuit calculat en funcionament de hidrokit contra dipòsit agulla. Bomba serà la interior del hidrokit 25/40

Nº colzes

retorn circuit diferent al ppal

Nº de tes

AIGUA

Nº vàlvules esfera

CALEFACCIÓ

Nº vàlvules
retenció

Tipus:

Altres pèrdues i/o
guanys locals
/bateria màquina

Característiques del fluid:

Aïllament
canonada

aj PREMIÀ DE DALT PRIMARI ACS HIDROKIT

Perdues de càrrega
en singularitats

******* Comentaris :

2

1

2

(mm/ml)

δP/L

Pèrdua càrrega
unit. del tram

1

Ps+Pr

Pèrdua càrrega
total del tram
8

53

16

17

53

63

(mm.c.a.) (mm.c.a.)

Pr

Pèrdua càrrega
roçament del tram

nº màquines/vivendes:

Pant

116

63

0

(mm.c.a.)

12-08-13

Factor de temperatura = 1,05
Versió:

Pèrdua de càrrega
del tram anterior

CÀLCUL HIDRÀULIC DE CANONADES DE FLUIDS EN CIRCUITS TANCATS

133

116

63

(mm.c.a.)
perd

Σ Pt

Pèrdua càrrega
total

REFERÈNCIA PROJECTE :

V6

12,65%

40,05%

47,31%

(%)

Σ Pt (%)

Pèrdua de càrrega
parcial
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Comentaris

subtram

circuit específic

SERPENTÍ INTERIOR DIPOSIT

circuit específic2

subtram3

circuit ppal

Consideració tram

Bombeig

2

3

4

1

2

3

tram

N(i+1)

Ni

65000

P
(Watts)

P

(Watts)

m3/h

1,16

Coef. Simult / calef

Nus inici tram nº

37

20

P disponible tram ppal=

65.000

65.000

65.000

(Watts)

P

Potència tèrmica
circulant i simult

Qt

0,32

0,32

0,32

(l/s)

-256

(mm)

De

°C

26

26

26

w

mm/ml

mm

3.920 mm.c.a

Pèrdua de càrrega unitària màxima de projecte < 40

Aillament =

Cabal total del
tram

Q bombas CALCULAT

1,000

1,000

Nus final tram nº

circuit ppal1

TRAM PRINCIPAL

Potència tèrmica
ACS

T amb =

DN

Diam. Nominal

25
25
25

28CU
25MC

(mm)

25MC

(mm)

Volum total aigua=

Di

20,01

26,00

20,01

(mm)

MC

coure

MC
1,03

0,61

1,03

(m/s)

V

4

100

4

(ml)

L

m3/h

lts

0

56

W/m/°C

°C

1,16 m3/h
75
0,0350

Q disponible tram ppal=

laill =

T max =

Qb =

Diam. Interior

Pt max calc=

Tipus de canonada

48 °C

1,10

velocitat

60 °C

Potència tèrmica
màquina calef

Coef. sobredimensionat

llargada

Salt tèrmic =

NC
123

2

1

Pèrdues calor/fred =

39

1

1

NT
84
2

NV
0
1

NR

294

65.000

Σ Paltr
(mm.c.a.)

Watts

Watts

Σ Ps

243

0

1.436

(mm.c.a.)

0,45%

multicapa/polietilè/coure/acer =(0,37/0,32/0,55)

Constant del tipus de la canonada
Potència tèrmica transportada =

Nº colzes

Temperatura:

Diàmetre estimat

ES DIMENSIONA CIRCUIT I BOMBA PER L'OPCIÓ AMB MÉS POTÈNCIA QUE ES L'ESCALFAMENT AMB LA CALDERA

Nº de tes

retorn circuit diferent al ppal

Nº vàlvules esfera

AIGUA

Nº vàlvules
retenció

CALEFACCIÓ

Altres pèrdues i/o
guanys locals
/bateria màquina

Tipus:

Perdues de càrrega
en singularitats

Característiques del fluid:

Aïllament
canonada

aj PREMIÀ DE DALT PRIMARI ACS DIPÒSIT

64

17

64

(mm/ml)

δP/L

Pèrdua càrrega
unit. del tram

******* Comentaris :

Ps+Pr

254

1.733

254

497

1.733

1.690

(mm.c.a.) (mm.c.a.)

Pr

Pèrdua càrrega
roçament del tram

1

Pèrdua càrrega
total del tram

nº màquines/vivendes:

Pant

3.423

1.690

0

(mm.c.a.)

12-08-13

Factor de temperatura = 1,02
Versió:

Pèrdua de càrrega
del tram anterior

CÀLCUL HIDRÀULIC DE CANONADES DE FLUIDS EN CIRCUITS TANCATS

3.920

3.423

1.690

(mm.c.a.)
perd

Σ Pt

Pèrdua càrrega
total

REFERÈNCIA PROJECTE :

V6

12,69%

44,20%

43,11%

(%)

Σ Pt (%)

Pèrdua de càrrega
parcial
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circuit específic17

circuit específic17

circuit ppal15

circuit específic15

circuit ppal13

circuit específic13

circuit ppal10

circuit específic10

circuit específic10

circuit ppal8

circuit específic8

circuit ppal6

circuit específic6

circuit ppal4

circuit específic4

circuit ppal2

circuit específic2

circuit ppal1

Comentaris

5

4

4

circuit específic

circuit ppal

circuit específic

circuit específic

r10 v2

circuit ppal

circuit específic

circuit ppal

circuit específic

r9v2

r8wc2

r7 dx2

10

circuit ppal

14

15

16

17

18

19

13

13

15

15

17

17

13

12

10

circuit específic

r6 vest

10

8

11

9

8

6

8

7

6

10

circuit específic

circuit ppal

circuit específic

circuit ppal

circuit específic

6

4

r5 wcad

r4 dx1

r3 wc1

r2 v1

3

2

circuit ppal

2

circuit específic

r1 v1

2

1

circuit ppal

tram

N(i+1)

Ni

797

797

797

797

797

797

797

797

797

797

P
(Watts)

P

(Watts)

m3/h

0,60

Consideració tram

Bombeig

TRAM PRINCIPAL

0,850

0,333

Coef. Simult / calef

Nus inici tram nº

31

20

P disponible tram ppal=

797

797

1.355

797

1.829

797

2.232

797

797

3.253

797

3.442

797

3.603

797

3.740

797

6.775

(Watts)

P

Potència tèrmica
circulant i simult

Qt

0,02

0,02

0,03

0,02

0,04

0,02

0,05

0,02

0,02

0,08

0,02

0,08

0,02

0,09

0,02

0,09

0,02

0,16

(l/s)

201

(mm)

De

°C

6

6

8

6

10

6

11

6

6

13

6

13

6

14

6

14

6

19

w

mm/ml

mm

3.797 mm.c.a

Pèrdua de càrrega unitària màxima de projecte < 40

Aillament =

Cabal total del
tram

Q bombas CALCULAT

Nus final tram nº

T amb =

Potència tèrmica
ACS

Pt max calc=

DN

Diam. Nominal

25
25

20MC
16MC

25
25
25
25
25
25

16MC
18 MC
16MC
18 MC
16MC
16MC

25

25

16MC
18 MC

25

25

20MC
16MC

25

25

20MC
16MC

25

16MC

25

25

16MC

20MC

25

(mm)

Aïllament
canonada

25MC

(mm)

Volum total aigua=

Di

12,00

12,00

14,00

12,00

14,00

12,00

14,00

12,00

12,00

15,50

12,00

15,50

12,00

15,50

12,00

15,50

12,00

20,01

(mm)

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

0,17

0,17

0,21

0,17

0,28

0,17

0,35

0,17

0,17

0,41

0,17

0,44

0,17

0,46

0,17

0,47

0,17

0,51

(m/s)

V

3

1

2

1

2

1

5

1

1

3

1

2

1

3

1

2

1

25

(ml)

L

m3/h

lts

0

12

W/m/°C

°C

0,58 m3/h
60
0,0350

Q disponible tram ppal=

laill =

T max =

Qb =

Diam. Interior

10 °C

1,10

Tipus de canonada

60 °C

Potència tèrmica
màquina calef

Coef. sobredimensionat

velocitat

Salt tèrmic =

llargada

Temperatura:

Diàmetre estimat

TUB MC PER SOTERRANI AÏLLATS

NC
123

1

2

2

2

2

2

2

2

5

Pèrdues calor/fred =

39

1

1

1

1

1

1

1

1

NT
84

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

NV
0
1

NR

316

6.775

Σ Paltr

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

(mm.c.a.)

Watts

Watts

δP/L

55

54

10

54

19

54

28

54

54

39

54

44

54

48

54

52

54

809

5

5

6

5

10

5

15

5

5

18

5

19

5

21

5

22

5

19

(mm.c.a.) (mm/ml)

Σ Ps

4,66%

multicapa/polietilè/coure/acer =(0,37/0,32/0,55)

Constant del tipus de la canonada
Potència tèrmica transportada =

Nº colzes

******* Comentaris :

Nº de tes

retorn circuit paral.lel al ppal

Nº vàlvules esfera

AIGUA

Nº vàlvules
retenció

10

Altres pèrdues i/o
guanys locals
/bateria màquina

Tipus:
CALEFACCIÓ

Perdues de càrrega
en singularitats

Característiques del fluid:

Pèrdua càrrega
unit. del tram

nº màquines/vivendes:

Ps+Pr

Pèrdua càrrega
total del tram

Versió:

Pant

15

5

12

5

21

5

74

5

5

53

5

39

5

63

5

45

5

473

71

59

23

59

39

59

102

59

59

92

59

83

59

111

59

97

59

1.282

1.828

1.828

1.805

1.805

1.766

1.766

1.664

1.664

1.664

1.572

1.572

1.490

1.490

1.379

1.379

1.282

1.282

0

12-08-13

Factor de temperatura = 1,02

(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

Pr

Pèrdua càrrega
roçament del tram

sta Anna aj Premià de dalt SALES AMB RADIADORS

Pèrdua de càrrega
del tram anterior

CÀLCUL HIDRÀULIC DE CANONADES DE FLUIDS EN CIRCUITS TANCATS

1.898

1.886

1.828

1.864

1.805

1.824

1.766

1.723

1.723

1.664

1.631

1.572

1.548

1.490

1.437

1.379

1.341

1.282

(mm.c.a.)
perd

Σ Pt

Pèrdua càrrega
total

REFERÈNCIA PROJECTE :

V6

3,72%

3,09%

1,19%

3,09%

2,08%

3,09%

5,35%

3,09%

3,09%

4,84%

3,09%

4,35%

3,09%

5,85%

3,09%

5,09%

3,09%

67,55%

(%)

Σ Pt (%)

Pèrdua de càrrega
parcial
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circuit ppal

circuit específic

retorn cir esp

bateria UTA

retorn

circuit específic2

retorn cir esp3

Consideració tram

sortida col.lector

2

3

4

1

2

3

tram

N(i+1)

35000

P
(Watts)

P

(Watts)

3,02

Coef. Simult / calef

Nus inici tram nº

Ni

m3/h

1,000

Coef. sobredimensionat

35.000

35.000

35.000

(Watts)

P

Potència tèrmica
circulant i simult

P disponible tram ppal=

Qt

0,84

0,84

0,84

(l/s)

37

20

°C

93

42

42

42

w

mm/ml

mm

5.887 mm.c.a

(mm)

De

Diàmetre estimat

Pèrdua de càrrega unitària màxima de projecte < 40

Aillament =

Cabal total del
tram

Q bombas CALCULAT

1,000

1,00

Nus final tram nº

T amb =

Potència tèrmica
ACS

Pt max calc=

Potència tèrmica
màquina calef

circuit ppal1

TRAM PRINCIPAL

Comentaris

retorn circuit diferent al ppal

DN

Diam. Nominal

25
25
25

40MC
40MC

(mm)

Aïllament
canonada

40MC

(mm)

Volum total aigua=

Di

32,00

32,00

32,00

(mm)

MC

MC

MC
1,04

1,04

1,04

(m/s)

V

1
20

20

(ml)

L

m3/h

lts

0

33

W/m/°C

°C

3,01 m3/h
60
0,0350

Q disponible tram ppal=

l aill =

T max =

Qb =

Diam. Interior

10 °C

Tipus de canonada

70 °C

velocitat

Salt tèrmic =

llargada

Temperatura:

NC
123

6

6

Pèrdues calor/fred =

39

NT
84
5

NV
0
1

NR

390

35.000

Σ Paltr

600

600

(mm.c.a.)

Watts

Watts

Σ Ps

997

997

2.578

(mm.c.a.)

1,11%

multicapa/polietilè/coure/acer =(0,37/0,32/0,55)

Constant del tipus de la canonada
Potència tèrmica transportada =

Nº colzes

AIGUA

Nº de tes

CALEFACCIÓ

Nº vàlvules esfera

Tipus:

Nº vàlvules
retenció

Característiques del fluid:

Altres pèrdues i/o
guanys locals
/bateria màquina

SALA POLIV AJ PREMIÀ DE DALT

Perdues de càrrega
en singularitats

******* Comentaris :

32

32

32

(mm/ml)

δP/L

Pèrdua càrrega
unit. del tram

1

Ps+Pr

Pèrdua càrrega
total del tram
642

642

32

1.638

1.638

2.610

(mm.c.a.) (mm.c.a.)

Pr

Pèrdua càrrega
roçament del tram

nº màquines/vivendes:

Pant

4.248

2.610

0

(mm.c.a.)

12-08-13

Factor de temperatura = 1,00
Versió:

Pèrdua de càrrega
del tram anterior

CÀLCUL HIDRÀULIC DE CANONADES DE FLUIDS EN CIRCUITS TANCATS

5.887

4.248

2.610

(mm.c.a.)
perd

Σ Pt

Pèrdua càrrega
total

REFERÈNCIA PROJECTE :

V6

27,83%

27,83%

44,34%

(%)

Σ Pt (%)

Pèrdua de càrrega
parcial
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

20/03/2017

Contar Descripción
1

MAGNA1 25-80

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924149
La bomba circuladora MAGNA1 ofrece una slección sencilla de los ajustes de la bomba
La bomba es de tipo rotor encapsulado, la bomba y el motor forman una unidad sin cierre mecánico
y con solo dos juntas para el sellado.
Los cojinetes están lubricados mediante el líquido bombeado.
Para evitar problemas en su eliminación, se ha dado una gran importancia al uso de pocos
materiales diferentes en su fabricación.
Es una bomba sin mantenimiento y con un coste del ciclo vital extremadamente bajo.
Sistemas de calefacción
• Bomba principal
• bucles de mezcla
• superficies de calefacción
• superficies de aire acondicionado.
Las bombas circuladoras MAGNA1 han sido diseñadas para la circulación de líquidos en sistemas
de calefacción con caudales variables donde se requiere optimizar el punto de ajuste de la bomba,
reduciendo los costes energéticos.
Las bombas son también adecuadas para sistemas de agua caliente doméstica.
Para asegurar un funcionamiento correcto, es importante que la gama seleccionada en el sistema
esté en el rango del punto de trabajo de la bomba.
La bomba es también adecuada para sistemas con prioridad de agua caliente ya que una señal
externa puede forzar a la bomba a funcionar de acuerdo a la curva máx., por ejemplo en sistemas
solares de calefacción.
Beneficios
• Selección segura.
• Instalación simple.
• Bajo consumo de energía. Todas las bombas MAGNA1 cumplen que los requisitos de la
normativa EuP.
• Nueve campos luminosos para indicar el ajuste de la bomba. Tres curvas de presión proporcional,
tres de presión constante y tres curvas de velocidad fija.
• Bajo nivel de ruido.
• Sin mantenimiento y larga vida útil.
Líquido:
Líquido bombeado:
Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Q_OpFluidTemp:
70 °C
Densidad:
977.8 kg/m³
Viscosidad cinemática:
0.43 mm2/s
Técnico:
Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Clase TF:
Homologaciones en placa:

3.24 m³/h
7.038 m
110
CE,VDE,EAC
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

20/03/2017

Contar Descripción
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Impulsor:

Fundición
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:
16 bar
Diámetro de conexiones:
G 1 1/2"
Presión:
PN16
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 180 mm
Datos eléctricos:
Potencia - P1:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Consumo de corriente máximo:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

8 .. 119 W
50 Hz
1 x 230 V
0.08 .. 0.96 A
X4D
F

Otros:
Etiqueta:
Energía (IEE):
Peso neto:
Peso bruto:
Shipping volume:
Volumen:

Grundfos Blueflux
0.21
4.38 kg
4.78 kg
0.012 m3
0.012 m3
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
20/03/2017

Datos:

Costes del Ciclo de Vida - 15 años de trabajo
Costes del Ciclo de Vida [€]
3.200
3.000
2.800

MAGNA1 25-80
2467 €
100 %

2.600
2.400
2.200
2.000
1.800

57%

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600

43%

400

coste de energia

200

coste inicial

0

periodo de amortizacion
Costes del Ciclo de Vida [€]
2.800

MAGNA1 25-80

2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

años de trabajo
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

20/03/2017

Contar Descripción
1

MAGNA1 25-40

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924153
La bomba circuladora MAGNA1 ofrece una slección sencilla de los ajustes de la bomba
La bomba es de tipo rotor encapsulado, la bomba y el motor forman una unidad sin cierre mecánico
y con solo dos juntas para el sellado.
Los cojinetes están lubricados mediante el líquido bombeado.
Para evitar problemas en su eliminación, se ha dado una gran importancia al uso de pocos
materiales diferentes en su fabricación.
Es una bomba sin mantenimiento y con un coste del ciclo vital extremadamente bajo.
Sistemas de calefacción
• Bomba principal
• bucles de mezcla
• superficies de calefacción
• superficies de aire acondicionado.
Las bombas circuladoras MAGNA1 han sido diseñadas para la circulación de líquidos en sistemas
de calefacción con caudales variables donde se requiere optimizar el punto de ajuste de la bomba,
reduciendo los costes energéticos.
Las bombas son también adecuadas para sistemas de agua caliente doméstica.
Para asegurar un funcionamiento correcto, es importante que la gama seleccionada en el sistema
esté en el rango del punto de trabajo de la bomba.
La bomba es también adecuada para sistemas con prioridad de agua caliente ya que una señal
externa puede forzar a la bomba a funcionar de acuerdo a la curva máx., por ejemplo en sistemas
solares de calefacción.
Beneficios
• Selección segura.
• Instalación simple.
• Bajo consumo de energía. Todas las bombas MAGNA1 cumplen que los requisitos de la
normativa EuP.
• Nueve campos luminosos para indicar el ajuste de la bomba. Tres curvas de presión proporcional,
tres de presión constante y tres curvas de velocidad fija.
• Bajo nivel de ruido.
• Sin mantenimiento y larga vida útil.
Líquido:
Líquido bombeado:
Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Q_OpFluidTemp:
60 °C
Densidad:
983.2 kg/m³
Viscosidad cinemática:
0.48 mm2/s
Técnico:
Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Clase TF:
Homologaciones en placa:

0.613 m³/h
4.203 m
110
CE,VDE,EAC
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

20/03/2017

Contar Descripción
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Impulsor:

Fundición
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:
10 bar
Diámetro de conexiones:
G 1 1/2"
Presión:
PN10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 180 mm
Datos eléctricos:
Potencia - P1:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Consumo de corriente máximo:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

9 .. 56 W
50 Hz
1 x 230 V
0.09 .. 0.45 A
X4D
F

Otros:
Etiqueta:
Energía (IEE):
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:
Shipping volume:

Grundfos Blueflux
0.22
4.38 kg
4.78 kg
11.9 m3
11,933 cdm3
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

20/03/2017

97924153 MAGNA1 25-40 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

MAGNA1 25-40, 1*230 V, 50Hz
Q = 0.613 m³/h
H = 4.203 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido en trabajo = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³
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Bomba+motor eta = 15.9 %
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0
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
20/03/2017

Datos:

Impulsor:
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes:
Presión de trabajo máxima:
Diámetro de conexiones:
Presión:
Distancia entre conexiones de
aspiración y descarga:

4.0
3.5

0.613 m³/h
4.203 m
40 dm
110
CE,VDE,EAC
A

70
60

2.5

50

2.0

40

1.5

30

1.0

20

0.0

Bomba+motor eta = 15.9 %
0

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Q [m³/h]

10
0

P1
[W]
40
30
20
10

P1 = 43.57 W

0

196
111

54

142

1.5
25

71
90
69
113

111
25
1.5
196
142
54

69
90

Líquido:
Líquido bombeado:
Rango de temperatura del líquido:
Q_OpFluidTemp:
Densidad:
Viscosidad cinemática:

80

3.0

0.5

Fundición
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30 % FIBRA VIDRIO

0 .. 40 °C
10 bar
G 1 1/2"
PN10
180 mm

90

58

Materiales:
Cuerpo hidráulico:

4.5

MAGNA1 25-40
97924153
5710626492213
Bajo pedido

eta
[%]

MAGNA1 25-40, 1*230 V, 50Hz
Q = 0.613 m³/h
H = 4.203 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido en trabajo = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

180
190

Técnico:
Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Altura máxima:
Clase TF:
Homologaciones en placa:
Modelo:

Valor

158

Descripción
Información general:
Producto::
Código::
Número EAN::
Precio:

H
[m]

71
113

Agua
-10 .. 110 °C
60 °C
983.2 kg/m³
0.48 mm2/s
Example of plug-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

Otros:
Etiqueta:
Energía (IEE):
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:
Shipping volume:

Grundfos Blueflux
0.22
4.38 kg
4.78 kg
11.9 m3
11,933 cdm3

L
RCD/RCCB

N

9 .. 56 W
50 Hz
1 x 230 V
0.09 .. 0.45 A
X4D
F

L

Datos eléctricos:
Potencia - P1:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Consumo de corriente máximo:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

N
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

20/03/2017

25

1.5

97924153 MAGNA1 25-40 50 Hz

71

54

196

142

58
180
190
69

90

111

113

158

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.01.056]

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

5/6

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
20/03/2017

Datos:

Costes del Ciclo de Vida - 15 años de trabajo
Costes del Ciclo de Vida [€]
2.200
2.000

MAGNA1 25-40
1668 €
100 %

1.800
1.600
1.400
1.200

60%

1.000
800
600
400

40%

coste de energia

200

coste inicial

0

periodo de amortizacion
Costes del Ciclo de Vida [€]

1.900
1.800

MAGNA1 25-40

1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

años de trabajo
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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REFERENCIA:
CLIENTE:
CANTIDAD:
OBRA:

MODELO:

B1708
1
GIMNASIO PÚBLICO

BRC-45/H

En el siguiente documento se exponen las características técnicas del modelo BRC-45/H, haciendo un
recorrido por sus componentes y las especificaciones técnicas de los mismos.
El modelo, junto con los datos más relevantes tanto como de su construcción como de su acabado, se
presenta a continuación:
ESPECIFICACIONES
CAUDAL IMPULSIÓN:
CAUDAL RETORNO:
UBICACIÓN:

3

4.500 m /h
3
4.500 m /h
INTEMPERIE

DATOS CONSTRUCTIVOS
PERFIL ALUMINIO:
PANEL:
BANCADA:

ACABADOS
40 mm
25 mm
GALVANIZADA DE 2 mm

EXTERIOR:
INTERIOR:
AISLAMIENTO:

PLANCHA GALVANIZADA LACADA
PLANCHA GALVANIZADA
ESPUMA DE POLIURETANO

Los componentes que constituyen el modelo son los siguientes:
-

Sección ventilador impulsión.
Sección ventilador retorno.
Batería de calefacción.
Recuperador térmico de placas.
Filtración.

Esquemáticamente, el modelo tiene la forma que sigue:

DIMENSIONES APROXIMADAS:
Alto
Ancho
Largo
Zócalo
Altura total

730 mm
2.000 mm
3.300 mm
50 mm
780 mm

DIBUJO EN PLANTA

info@salvadorescoda.com

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

17169e7372ff4cff9bcbed43fa45517d001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

REFERENCIA:
CLIENTE:
CANTIDAD:
OBRA:

B1708
1
GIMNASIO PÚBLICO

COMPONENTES
A continuación se detallarán las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes que constituyen
el modelo BRC-45/H.

SECCIÓN VENTILADOR IMPULSIÓN
El modelo seleccionado para la sección de impulsión es el GR-35C-ZID.DC.CR.
Sus características son:
ESPECIFICACIONES
MODELO:
TIPO TURBINA:
CAUDAL:
PCA DISPONIBLE:
PCA ESTÁTICA TOTAL:

GR-35C-ZID.DC.CR
EC BLUE
3
4.500 m /h
200 Pa
950 Pa

MOTOR:
VELOCIDAD:
INTENSIDAD NOMINAL:
TENSIÓN:
CLASE MOTOR:

2,50 kW
2.970 rpm
4,00 A
400 V III
IE 2

Curva característica:

info@salvadorescoda.com
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SECCIÓN VENTILADOR RETORNO
El modelo seleccionado para la sección de retorno es el GR-35C-ZID.DC.CR.
Sus características son:
ESPECIFICACIONES
MODELO:
TIPO TURBINA:
CAUDAL:
PCA DISPONIBLE:
PCA ESTÁTICA TOTAL:

GR-35C-ZID.DC.CR
EC BLUE
3
4.500 m /h
200 Pa
700 Pa

MOTOR:
VELOCIDAD:
INTENSIDAD NOMINAL:
TENSIÓN:
CLASE MOTOR:

2,50 kW
2.970 rpm
4,00 A
400 V III
IE 2

Curva característica:
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BATERÍA CALEFACCIÓN
El modelo seleccionado para la batería de calefacción es el 538A 14T-700-2F.
Sus características son:
ESPECIFICACIONES
MATERIAL TUBO/ALETAS:
MODELO:
POTENCIA:
CAUDAL AIRE:
VELOCIDAD PASO AIRE:
PÉRDIDA CARGA AIRE:

Cu / Al
538A 14T-700-2F
30.184 kcal/h
3
4.500 m /h
3,36 m/s
68 Pa

Tª ENTRADA AIRE:
Tª SALIDA AIRE:
Tª AGUA E/S:
CAUDAL AGUA:
PÉRDIDA CARGA AGUA:
DIÁMETRO CONEXIONES:

10 ºC
32 ºC
70/60 ºC
3.018 l/h
1,2 m.c..a
1 ¼ ‘’

RECUPERADOR TÉRMICO DE PLACAS
El modelo seleccionado para el recuperador entálpico rotativo es el 800/700.
Sus características son:
ESPECIFICACIONES
MODELO:
CAUDAL IMPULSIÓN:
CAUDAL RETORNO:
EFICIENCIA ENERGÉTICA:

800/700
3
9.800 m /h
3
9.800 m /h
ERP 2016

Accesorios: Puertas de acceso a interior del equipo y tejado intemperie.

FILTRAGE
IMPULSIÓN:
PREVIO IMPULSIÓN
TIPO:
NÚMERO FILTROS:

F6
1
1

592x592x98
287x592x98

F8
1
1

592x592x98
287x592x98

FINAL IM PULSIÓN
TIPO:
NÚMERO FILTROS:
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RETORNO:
PREVIO RETORNO
TIPO:
NÚMERO FILTROS:

F6
1
1

592x592x98
287x592x98

PVP: 10.200,00.- EUROS / UNIT
EXCLUSIONES: I.V.A., CONTROL Y REGULACION, CONEXIONADOS Y CABLEADOS
ELECTRICOS, …
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Calderas murales de condensación

Calderas de media y gran potencia

Bios Plus
Diseño robusto: intercambiador
de calor monotérmico de acero
inoxidable AISI 316 L y quemador
de premezcla con encendido
electrónico.

Bajas emisiones contaminantes:
< 35 mg/kWh en NOx (Clase 5) y
< 25 mg/kWh en CO.
Tecnología GAS INVERTER con
ratio de modulación 1:9 para un
funcionamiento más eficiente,
fiable y silencioso.

A

Amplia gama de accesorios
de regulación: para gestión de
calderas en cascada o instalaciones
de alta o baja temperatura.
Accesorios hidráulicos para
instalaciones en cascada. Ver
capítulo “Controles y Regulación.

50 F

70 F

9

Potencia útil 80/60ºC

kW

45,0

65,0

8

Potencia útil 50/30ºC

kW

48,6

70,0

9

A

A

A

Clase de eficiencia en calefacción
Rendimiento útil (1) con carga 100%

%

107,8

107,1%

1

Rendimiento útil (1) con carga 30%

%

105,0

105,0%

1

Rendimiento útil (2) con carga 100%

%

97,4

97,2%

9

Peso neto aproximado

kg

40

53

8

Longitud máx. conducto concéntrico (3)

m

10

10

1

Longitud máx. conducto doble (3)

m

60

30

2

Capacidad agua

l

4

6

9

Presión máxima de trabajo

bar

4

4

4

Tipo de gas (4)

GN/GP

GN/GP

G

Conexión gas

3/4"

3/4"

1

Conexiones Ida y Retorno IC-RC

1"

1"

1

Ø conducto concéntrico evacuación humos

mm

80/125

80/125

1

Ø conducto doble evacuación humos

mm

80

80

1

A

mm

377

505

-

Referencia (instalación individual) (5)

14H267102

14H268102

1

PVP

3.423 €

4.321 €

5

Referencia (instalación en cascada) (6)

140267102

140268102

1

PVP

3.253 €

4.151 €

5

Forma de suministro

En un solo bulto

En un solo bulto

E

Funciones de la Regulación (incluida de serie)
Mediante 3 salidas (230V), permite la gestion de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefaccion/bomba recirculacion (uno por cada salida). Permite tambien la configuracion de senales de alarma
(mediante una salidas programable no ocupada o por modulos de amplicación programables), entradas de sonda, senales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables. Incluye funcion antilegionela, recirculacion y tres programas horarios. Permite la amplicacion de funciones mediante un 1 modulo de ampliación interior (senales de alarma, circuitos directos, circuitos con valvula mezcladora, etc.) y de hasta la
gestion de 16 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefaccion adicionales).
(1) Temperatura ida/retorno de 50/30ºC.
Temp. media = 40ºC
(2) Temperatura ida/retorno de 80/60ºC.
Temp. media = 70ºC
(3) El conducto de aspiración debe ser como máximo de
15 metros para la Bios Plus 50 F y 70 F, y de 7 metros
para la Bios Plus 90 F y 110 F

226

140

Gas
144
110
110

(6) Se suministra sin kit de evacuación. Ver accesorios
de evacuación para calderas de condensación.

RC

226

95

225

450

A

127

Puesta en marcha (opcional): 140€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuara a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta.
Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor
de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más Bios Plus conectadas para funcionamiento en cascada,
actuando como generador unico desde una regulacion comun (es necesario un modulo OCI 345 en cada caldera, para configurar la cascada).

94

IC

140

(5) Incluye kit salida de humos 80/125 para Bios Plus
50 F y 70 F, y kit salida de humos 110/160 para Bios
Plus 90 F y 110 F. Consultar las combinaciones con
otros kits en el apartado “Accesorios calderas de
condensación” de este capítulo.

225

766

(4) Para su utilizacion en gas propano, es necesario
solicitar el CAMBIO DE GAS correspondiente, en
la confirmacion del pedido. Esta transformacion
de gas estara incluida en el precio de la PEM de
la caldera, si también se ha solicitado. En caso
contrario, se debera realizar la petición del CAMBIO
DE GAS como se indica en el apartado de accesorios
hidráulicos de esta caldera.
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100

100

123

Versatilidad en la evacuación de
humos: posibilidad de combustión
estanca incluida de serie, mediante
conducto concéntrico. Evacuación
mediante conducto doble solicitando la
referencia de caldera correspondiente
Ver apartado “Accesorios de
evacuación calderas de condensación”
de este capítulo.

La gama Bios Plus requiere
asegurar un caudal mínimo
de circulación (indicado en los
manuales de instalador).

90 F

110 F

85,0

102,0

92,3

110,3

A

A

107,5%

107,4%

105,5%

105,1%

97,3%

97,2%

83

93

10

10

27

27

9

10

4

4

GN/GP

GN/GP

1"

1"

1 1/2"

1 1/2"

110/160

110/160

110

110

-

-

14H269102

14H270102

5.311 €

5.707 €

140269102

140270102

5.136 €

5.532 €

En un solo bulto

En un solo bulto
245,5

112

952

223

a

600

584
Gas

115

IC

RC

112

245,5

95

222

115

170

202

100

100

198

95
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Calderas murales de condensación

Calderas de media y gran potencia

Accesorios hidráulicos Bios Plus

Kit hidráulico individual con
botella de equilibrio

Kit hidráulico individual
(1 por caldera)

Kit hidráulico doble
(para 2 calderas)

Para 50 F y 70 F

Para 50 F y 70 F

Para 50 F y 70 F

Referencia

140040431

Referencia

140040404

Referencia

140040406

PVP

445 €

PVP

640 €

PVP

1.164 €

Para 90 F y 110 F

Para 90 F y 110 F

Kit botella de equilibrio para
caudal máximo de 8,5 m3/h
(conexión 2”)

Referencia

140040405

Referencia

140040407

PVP

953 €

PVP

1.588 €

Kit botella de equilibrio para
caudal máximo de 18 m3/h
(conexión DN 65)

Kit botella de equilibrio para
caudal máximo de 28 m3/h
(conexión DN 80)

Kit de pletinas y juntas para
cierre lateral de colectores
del kit hidráulico y enlace a
kit botella de equilibrio
Referencia

140040365

PVP

120 €

Kit enlace entre colectores
de dos kits hidráulicos
Referencia

140040366

PVP

49 €

Circulador modulante
(se instala dentro de la caldera)

Referencia

140040408

Referencia

140040409

Referencia

140040410

Para 50 F y 70 F

PVP

1.100 €

PVP

1.790 €

PVP

2.240 €

Referencia

140040392

PVP

175 €

Para 90 F y 110 F
Cambio de gas. Tarifas de cambio de gas natural a gas propano
El cambio incluye el kit de transformación
y la mano de obra. Si la transformación de
gas se va a hacer en la puesta en marcha
(PEM), tan sólo se abonará el importe de
la PEM.
¡Importante! Si la transformación de gas se
va a hacer en la PEM, es necesario avisar
a nuestro ATC con antelación para que
pueda disponer del kit de transformación
correspondiente.

BIOS PLUS 50 F

122 €

BIOS PLUS 70 F

157 €

BIOS PLUS 90 F

157 €

BIOS PLUS 110 F

157 €

Referencia

140040394

PVP

315 €

Importante: Debe garantizarse el caudal mínimo de circulación por
el intercambiador de cada caldera. Los circuladores opcionales y
las botellas de equilibrio correspondientes, suministradas por BAXI
como accesorios, garantizan dichos caudales tanto en instalación
individual como en cascada.
96
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(7) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 7 m.

2 x Ø 110

27 m. (7)Circuladores modulantes

4
3
2

Caudal (m³/h)

4.8

4.4

4.0

3.2

2.8

2.4

2.0

0

1.6

1

Caudal (m³/h)

Bios Plus 90 F y Bios Plus 110 F

Bios Plus 50 F y Bios Plus 70 F
92

112

600

110

226

9

d

a

1.919
1.866
220 160
511

9

c
2

a
b

220 160

b

213

2. Kit hidráulico individual, compuesto por:
a. Conexión caldera a colectores, con
llaves de cierre.
b. Colectores ida y retorno de 3’’ (DN 80)
con aislante.
c. Vaso de expansión de 10 litros.
d. Colector de gas de 2’’

9

d

511

9

2.162
2.052

53

450

2

5
4
3
2
1
0

0.8

Altura manométrica (m.c.a.)
2.2
4.0
2.6
4.4
2.6
4.8
2.8

3.2
1.8
2.0
3.6

1.0
2.0
1.2
2.4
1.4
2.8
1.6

0.6
1.2
0.8
1.6

III

5

0.8

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1

8
6

1.2

2

1.6

Caudal (m³/h)
Caudal (m³/h)

7

0.4

3

1.2

0

Altura manométrica (m.c.a.)

4

Caudal (m³/h)

Altura manométrica (m.c.a.)

Altura manométrica (m.c.a.)
Altura manométrica (m.c.a.)

1
0.0
0.0
0.4
0.2
0.8
0.4

4.0
1.8
4.4
2.0

III

5

0

2

0.0

6

0.8

4.8

4.4

4.0

3.2

Caudal (m³/h)

3.6

1.6

0.8

0

1.2

1

7

0.4

2

2.6
2.6
2.8

2.0
2.2

1.4
1.6
1.8

2.0

1.6

1.8

1.0

0.8

0.4

0.0
0.0
0.4
0.2
0.8
0.4
1.2
0.6
1.6
0.8
2.0

Mín.

3

0.4

4.4

4.0

3.6

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

1

Altura manométrica (m.c.a.)

4

0.0

2

0.4

2.6
2.6
2.8

2.0
2.2

Máx.

5

0

Mín.
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Circuladores modulantes
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Curvas características con los circuladores opcionales
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3

0.0

disponible a la salida de la caldera individual

4

Máx.

BIOS PLUS 50 F

7

0.8
1.0
1.2

Curva característica circulador modulante

Altura manométrica (m.c.a.)

5

BIOS PLUS 70 F

0.0
0.2
0.4
0.6

6

0.6

(5) 11 m. si el concéntrico es vertical.
(6) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.
(7) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 7 m.

Altura manométrica (m.c.a.)

En los modelos BIOS 50 F y 70 F, los conductos suministrados de origen son concéntricos BIOS
de
PLUS 50 F
diámetro 80/125 mm o dobles de diámetro 80 mm. En los modelos BIOS 90 F y 110 F, son
7
concéntricos de diámetro 110/160 o dobles de diámetro 110.

Circuladores con

c
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8
7
6
5
4
3
2
1
0

1.6

10 m. (5)

0.4

-

0.6

-

BIOS PLUS 90 F y 110 F

Curvas características con los circuladores opcionales

1.2

-

0.2

-

0.8

60 m. (6)
30 m. (6)

0.4

10 m. (5)
10 m. (5)

0.0

BIOS PLUS 50 F
BIOS PLUS 70 F

0.0

Ø 110/160

1.4

2 x Ø 80

1.2

Ø 80/125

Emisores
Paneles de acero
Alturas 300, 500, 600 y 800

Paneles de acero para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C.

Características principales

Forma de suministro

- Fabricados a partir de plancha de acero.
- Tres modelos básicos, cada uno de ellos en cuatro
alturas y diversas longitudes.
- Cuatro rácores de conexión de 1/2" soldados.
- Todos los modelos para conexión bitubo o
monotubo indistintamente.
- Incorpora asa para soporte sujección PAS.
- Sometidos a una prueba de presión de
8 bar para garantizar su estanquidad.
- Se suministra con recubrimiento base por
cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster
color blanco RAL 9010.
- Embalaje individual con protección reforzada en
cantos y aristas y plástico retráctil.

Se suministran junto al panel los accesorios
necesarios para su instalación (tapones,
reducciones y juntas), en función de las indicaciones
del pedido.
Rogamos indiquen tipo de conexión.
- Accesorios adicionales: ver "Accesorios para
radiadores".

Dimensiones y Características Técnicas

Datos por metro lineal
Modelos
A

Cotas en mm
B
C

Capacidad
agua

Peso
aprox.

l/m

kg

Por metro lineal
en W
(1)

(2)

(3)

Exponente "n"
de la curva
característica

P
PC
PCCP

300

240

300 ÷ 1200
300 ÷ 3000
300 ÷ 3000

2,60
2,60
5,20

6,0
7,8
15,5

421,1
627,9
1246,3

332,2
497,2
977,9

248,6
373,7
726,8

1,30
1,28
1,33

P
PC
PCCP

500

440

300 ÷ 1350
300 ÷ 3000
300 ÷ 3000

3,80
3,80
7,60

10,0
13,8
27,6

665,3
978,0
1932,0

524,9
773,0
1527,1

392,7
579,7
1145,1

1,30
1,29
1,29

P
PC
PCCP

600

540

300 ÷ 1200
300 ÷ 3000
300 ÷ 3000

4,40
4,40
8,80

12,0
16,8
33,7

783,2
1151,0
2259,6

617,9
908,1
1779,5

462,3
679,5
1328,5

1,30
1,30
1,31

P
PC
PCCP

800

740

300 ÷ 1350
300 ÷ 3000
300 ÷ 3000

5,60
5,60
11,20

16,0
22,9
45,8

1010,6
1494,9
2848,0

797,3
1179,4
2247,0

596,6
882,4
1681,2

1,30
1,30
1,30

(1) = Emisión caloríﬁca en W según UNE 9-015-86 para Dt= 60°C (A título informativo)
(2) = Emisión caloríﬁca en W según UNE EN-442 para Dt= 50°C (A título informativo)
(3) = Emisión caloríﬁca en W según UNE EN-442 para Dt= 40°C

Instalación
El panel puede ser instalado de forma indistinta
en bitubo o monotubo.
Bitubo
Puede ser instalado a 3/8" o 1/2".
Monotubo
Utilizar la llave MONOTUBO de la serie
Ter mostatizable, en uno de los or ificios
del panel señalizado con la indicación "Monotubo".
El distribuidor interior del panel viene colocado
de fábrica en todos los casos. No es necesario
extraerlo para caso de instalación bitubo.

Prueba hidráulica
Se recomienda probar los paneles después de
la instalación a una presión 1,3 veces la que
deberán soportar.

Dt = (T.media radiador - T. ambiente) en °C
Exponente "n" de la curva característica según UNE EN-442
Longitud C de fabricación: 300, 450, 600, 750, 900, 1.050, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100, 2.400, 2.700 y 3.000.

Instalación soporte PAS

P

PC

PCCP

Para longitudes de 300 mm un solo soporte PAS
Para longitudes de 450 a 1500 mm dos soportes PAS
Para longitudes de 1800 a 3000 mm tres soportes PAS

198000554
198000555
198000556
198000558

Juego soportes PAS 300
Juego soportes PAS 500
Juego soportes PAS 600
Juego soportes PAS 800
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

3.25 Memòria tècnica per a la instal·lació de sanejament
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1.

OBJECTE

L’objecte del present projecte es el càlcul i disseny de la instal∙lació de sanejament d’un nou
establiment destinat a Sala Polivalent per a l’escola Santa Anna
2.

ACTIVITAT

Les activitats a desenvolupar al local són les pròpies d’una Sala Polivalent equipada amb ves‐
tuaris, dutxes i escenari. Es considera local de pública concurrència.

3.

CARACTERISTIQUES DEL LOCAL.

El local ocuparà part d’un recinte existent docent i les seves dimensions es descriuen als plànols
adjunts.
Les superfícies de cada estança són:
Espai

Superfície (m2)

Sala polivalent
Escenari
Rampa accés escenari
Magatzem 1
Magatzem 2
Vestuari escenari
Distribuidor vestidors
Aseo minusvàlids
Aseos homes
Vestidors homes
accés dutxes homes
Dutxes homes
Aseos dones
Vestidors dones
Accés dutxes dones
Dutxes dones
Aseos homes pati
Aseos dones pati
Sala màquines

203,55
31,51
8,86
13,92
12,7
23,31
7,25
6,1
9,56
22,09
1,66
7,58
9,56
20,68
1,66
7,58
6,93
6,82
10,13

TOTAL ÚTIL
TOTAL CONSTRUÏDA

411,45
448,44

L’Alçada del local varia entre 4.50 m i 6 m en la sala polivalent i 2.50 m en els vestuaris
L’horari de funcionament del local serà de dilluns a divendres de 8h a 17h en horari lectiu propi
de l’escola i es preveuen usos esporàdics dirigits
4.

CABALS PREVISTOS

Els cabals previstos són per a aigües residuals dels aparells sanitaris, dutxes, així com les pluvi‐
als de les cobertes, pati exterior i zones verdes.
Es tracta d’un sistema separatiu per a aigües pluvials i fecals
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El present projecte s’ha redactat sense disposar d'un plànol topogràfic de les cotes de fons
dels col∙lectors d’aigües residuals i pluvials exteriors als edificis referides a les cotes inferiors
de forjats de sol , per la qual cosa és susceptible d'alguna variació per una hipotètica manca
de cota per a una pendent apropiada.
5. INSTAL∙LACIONS GENERALS
Descripció general del sistema:
El sistema dissenyat és un sistema separatiu
En resum el sistema consisteix en:

un sistema de recollida de les aigües negres de tots els sanitaris (wc’s, dutxes, lavabos,
aigüeres, ..), buneres, buneres de locals de comptadors i buneres dels patis, que es condueix
directament a la xarxa de sanejament sense bombar.

un sistema de recollida d’aigües blanques (baixants de pluvials), que per gravetat es
condueixen fins a la xarxa pública de sanejament (col∙lector d’aigües pluvials)Les dues xarxes
discorreran a nivell de sòl de planta baixa en dos col∙lectors paral∙lels sigui o no la xarxa de
sanejament pública en el sector separativa.
Les instal∙lacions de sanejament exteriors seran les compreses entre la façana de l’edifici i la
connexió amb els col∙lectors públics exteriors.
S’efectuaran amb tubs de PVC rígid tipus UNE 53.114 amb unions encolades, sobre solera de
formigó H‐100 de 10 cm de guix i rebliment amb el mateix material fins a cobrir completament
el tub, amb una fondària mínima de recobriment del tub de 60 cm.
El pendent mínim serà del 2.00 %.
Es connectaran als col∙lectors existents per un pou de registre o pericó registrable d’obra de
fàbrica.
La connexió sempre s’efectuarà en angle en el sentit d’afavorir l’evacuació de les aigües, i no
en angle recte.
Abans de la sortida de l’edifici s’hi instal∙larà un sifó registrable de PVC rígid i una vàlvula
antiretorn de seguretat per a cada escomesa en arquetes registrables.
En el supòsit que la xarxa pública sigui unitària, abans de la sortida al vial públic de les xarxes
de sanejament, s’uniran en un sol col∙lector comú.
6. INSTAL∙LACIONS INTERIORS
Col∙lectors horitzontals enterrats:
S’efectuaran amb tub de PVC rígid tipus U, amb unions encolades, tipus UNE EN 1401, sobre
llit de sorra amb un gruix en cms de: 10 +(Dext (cms)/10) i rebliment amb el mateix material
fins cobrir completament el tub amb una alçada de 30 cms per damunt d’ell.
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Les rases tindran una profunditat mínima de 60 cms (80 cms sota calçades) i una amplada mí‐
nima de D+50
Altrament es podran emprar col∙lectors de PVC corrugat doble capa, tipus SANECOR o similar,
sobre un llit de sorra i rodejats de sorra garbellada fins a 30 cm per damunt del coronament del
col∙lector.
El pendent mínim serà del 2.00 % per a evitar deposicions (segons CTE DB HS5).
La unió dels baixant vertical amb el pericó de registre serà amb maniguet lliscant.
Les unions dels col.lectors enterrats de PVC seràn amb junta de goma o amb adhesius.
Entroncaments i canvis de direcció: en tots els entroncaments i canvis de direcció es cons‐
truiran pericons no registrables de totxo perforat gero de 15 cm. de gruix, amb arrebossat
interior i solera de mitja canya de formigó en massa H‐100 de 10 cm. de gruix, de 60*60 cm. en
planta.
La tapa serà amb junta estanca.
Totes les unions seran amb angle superior a 30 º.
Col∙lectors horitzontals vistos:
S’efectuaran amb tub de PVC rígid amb unions encolades, tipus B, segons norma UNE EN
1329, directament penjats dels forjats de sostre o sostre de terra tècnic.
El pendent mínim serà del 1.5 % en direcció a l’evacuació per a evitar deposicions.
Totes les unions seran amb angle superior a 30 º.
Si els trams horitzontals superen els 40 metres de llargada s’intercalaran pericons o derivaci‐
ons de registre per a inspecció i neteja cada 40 metres com a màxim.
Els entroncaments de baixants verticals amb el horitzontals es mantindaran lliures de connexi‐
ons a una distancia aigua o superior a 1 metre.
Es situaran taps de registre en cada entroncament i en els trams rectes cada 15 metres.
Els canvis de direcció es resoldràn amb colzes a 45° amb registre roscat.
Tubs de connexió dels aparells sanitaris o de fontaneria:
Els sanitaris es connectaran amb tubs de PVC rígid tipus B amb copa i superfície interior rígida
segons UNE EN 1329
S’instal∙laran encastades als paraments o vistes, amb abraçadores a parets.
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Les canonades de desguàs dels aparells sanitaris seran segons UDs especificat a CTE DB HS5 i
diàmetres:
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També s’ha de preveure la connexió de les purgues d’aigua de condensació de les xemeneies
de les calderes o escalfadors de gas, amb canonada de PVC rígid amb unions encolades de DN
25 mm. als baixants d’aigües pluvials propers, previament tractats per filtre colador de sorre
per evitar l’abocament d’aigua àcida. Els condensat de la màquina d’aerotèrmia serà conduït
als pluvials igualment que el de calderes.
Totes les unions seran amb angle superior a 30 .
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Els inodors es connectaran sempre directament al baixant vertical.
Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó.
En les aigüeres i els lavabos el tram horitzontal de connexió al baixant tindrà una llargada
màxima de 4 metres i un pendent entre el 2.5 i el 5%.
Tots els baixants verticals d’aigües fecals estaran ventilats per la seva part superior per‐
llongant‐se fins la coberta a fi de evitar males olors. La seva sortida està a una alçada de 1.30
metres si la coberta no és accessible i a 2.00 metres d’alçada si ho és.
Les abraçadores de suport seran d’acer galvanitzat o zincat amb maniguet de cautxú sintètic.
Totes les canonades que travessin forjats o paraments disposaran de passatubs apropiats
amb suficient galze. (de 10 mm.).
En cap cas s’instal∙laran canonades horitzontals o en contrapendent.
En cap cas es manipularà o corbarà el tub, efectuant‐se els desviaments o canvis de direcció
amb peces i suports standard.
Els accessoris reuniran tots els condicionaments exigits en la normativa vigent (UNE 53.114)
així com documentació acreditativa de la mateixa.
Es imprescindible que en tots els canvis de direcció el radi de curvatura inferior sigui igual o
superior a 1.50 vegades el seu diàmetre.
Les distàncies màximes entre suports seran :

D nom
(mm)

Separació màxima
(cms)
Tubs verticals

32
40
50
90
110
125
160

40
40
80
110
150
150
150

Separació màxima
(cms)
Tubs horitzontals
(petita evacuació)
70
70
70
50
50
50
50

Separació màxima
(cms)
Tubs horitzontals
(col.lectors vistos)
30
30
30
30
30
30
30

S’instal∙laran buneres amb sifó als locals de:
‐ Local de màquines tèrmiques o escalfament ACS
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Quan algun d’aquests locals estiguin a cota inferior a la de les clavegueres, es connectaran a
xupets construïts amb obra de fàbrica.
S’instal∙larà un sifó registrable abans de la connexió de cada sortida general de l’edifici amb el
col∙lector de connexió exterior amb la claveguera pública.
7. NORMATIVA
En l’execució de les instal∙lacions es tindran en compte les següents normes o reglaments:
‐ Norma UNE 37‐141‐76 sobre canonades de coure.
‐ Norma UNE EN 1329, 1401, 1453, 1456, 1566 sobre canonades de PVC rígid
‐ Norma UNE 53‐381‐85 per a les canonades de polietilè reticulat.
‐ Norma UNE 127010 per a canonades de formigó
‐ Norma UNE EN 545:2002, 598:1996, 877:200 per a canonades de fosa.
‐ Normes particulars de la companyia subministradora.
‐ Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic DB‐HS5
‐ Ordenances Municipals
8. QUALITATS DELS MATERIALS
Les qualitats dels materials a emprar són les indicades als estats d’amidaments i plànols ad‐
junts.
9. CÀLCUL DE LES INSTAL∙LACIONS
Les instal∙lacions de sanejament s'han dissenyat d'acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació
Document Bàsic DB‐HS
10. PROVES PER A LA POSADA EN SERVEI
L’instal∙lador sotmetrà les instal∙lacions de sanejament a les proves indicades al CTE DB‐HS5:

proves d’estanquitat parcial descarregant cada aparell sol o simultàniament

proves de desguàs de cada aparell, sense que hi hagi acumulació d’aigua

estanquitat de la xarxa horitzontal: pressió de 3 a 6 mc.a. durant 10 minuts

prova d’estanquitat de les arquetes: omplint‐les d’aigua i observant el nivell

control del 100% de les unions i derivacions

prova d’estanquitat total amb aigua de les xarxes de pluvials, fecals, grises i de ventila‐
ció: es taponaran les entrades, escomeses i sortides i s’ompliran els tubs des de les sortides a
la coberta fins a omplir la instal∙lació . Qualsevol punt de la zarza ha d’estar a una pressió entre
3.00 i 10.00 metres c.a.. No s’han d’observar fuites a la xarxa

prova d’estanquitat total amb aire de les xarxes de pluvials, fecals, grises i de ventila‐
ció: es taponaran les entrades, escomeses i sortides i s’ompliran els tubs des de les sortides a
la coberta fins a omplir la instal∙lació . Qualsevol punt de la xarxa ha d’estar a una pressió entre
5.00 i 10.00 metres c.a. S’ha de mantenir la pressió durant 3 minuts

prova d’estanquitat total amb fum de les xarxes de fecals i grises: s’ompliram amb ai‐
gua tots els sifons; es taponaran les entrades, escomeses i sortides i s’ompliran els tubs amb
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fum espès i amb forta olor des de la part baixa de la xarxa fins a omplir la instal.lació . Qualsevol
punt de la xarxa ha d’estar a una pressió de 25mm c.a.. (250 pa). No s’han d’observar fuites de
fums ni d’olors
11. MANTENIMENT
Les instal∙lacions de sanejament s’han de mantenir regularment per a assegurar el seu bon
funcionament:

cada 6 mesos:
o
neteja de buneres de locals humits i cobertes transitables
o
neteja de separadors de greixos i fangs, si n’hi han

o
o
o
o
o
o

cada any:
neteja de buneres de cobertes no transitables
neteja de col.lectors suspesos
neteja de buneres en pericons
neteja de pericions i pous de registre
revisió de bombes elevadores
estanquitat de la instal.lació


o

cada 10 anys:
neteja de pericons de peu de baixant, pericons de pas i pericons sifònics


o
olor
o
o
o
o

cada temps indeterminat:
neteja de pericons de peu de baixant, pericons de pas i pericons sifònics, si fan mala
neteja de vàlvules i sifons, quan es noti disminució de cabal apreciable
estanquitat de la instal.lació quan es notin males olors o s’obsetvin fuites
mantenimet del nivell d’aigua en les buneres i sifons individuals per a evitar males olors
neteja de terrats i cobertes
Premià de Dalt, a Juny de 2017
Alcalde President:

Josep Triadó I Bergés

L’autor del Projecte:

Lluís García Jiménez, arquitecte
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ANNEXES
===========

1.‐ CÀLCUL DE BAIXANTS VERTICALS i HORITZONTALS PER AIGUES RESIDUALS I PLUVIALS
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Sanejament v2.xls

TP.1 bp1
TP.2 bp1
TP.3 bp2
TP.4 bp2
TP.5 bp3
TP.6 bp3
TP.7 bp1
TP.8 bp2
TP.9 bp3
TP10
TP11
TP12
TP13
TP14
TP15
TP16
TP17
TP18
TP19
TP20
TP21
TP22

Trams Pluvials

BP.1
BP.2
BP.3

Baixant Pluvials

Nº dutxes
DX

Nº banyeres
B

WC

UR

Nº wàters

Nº lavabos i bidets
LV

k=

Nº urinaris

escoles restaurant, hotels
0,030 l/s/m²
1,000
1,150
0,660 (residuals)

1
1
2
2

Nº abocadors,
aigüeres i
rentadores
AI+RV

Nº de boneres
BO

2,82
2,82
5,64
5,64

Qf

Cabal total de
fecals
(l/s)

Tram

0,660 (pluvials)
Cabal simultani
fecals
(l/s)
1,18
1,18
1,66
1,66

Qf (sim)

coeficient de
simultaneitat
fecals
0,42
0,42
0,29
0,29

Ksim

Coeficient de Manning =

2,55
2,55
4,05
4,05
0,54
0,48
5,10
8,10
1,02
16,44
7,50
23,94
24,96
30,06
4,74
5,13
13,23
0,75

13,23
441

5,10
8,10
1,02

Qplv

85
85
135
135
18
16
170
270
34
548
250
798
832
1.002
158
171
441
25

170
270
34

m²

m² de terrats

110 MM/H == 300 l/sx10000m2

Cabal de pluvials
(l/s)

NOTES:

Qalt

Altres cabals
(l/s)

0,70

2,55
2,55
4,05
4,05
0,54
0,48
5,10
8,10
1,02
16,44
7,50
23,94
24,96
30,06
4,74
5,13
13,23
0,75
1,18
1,18
1,66
14,89

5,10
8,10
1,02

Qtotal

Cabal total
(l/s)

HIPOTESIS DE CALCUL:
Coef. tipus d'edifici =
Intensitat de pluja =
Coeficient d'escorrentia =
Coeficient de seguretat =
Coeficient d'omplida =
100

5,86
5,86
9,31
9,31
1,24
1,10
11,72
18,62
2,34
37,79
17,24
55,04
57,38
69,10
10,90
11,79
30,41
1,72
17,84
17,84
25,22
55,64

11,72
18,62
2,34

Qcalc

Cabal de càlcul
(l/s)

Sta Anna

Pendent de la
canonada
(%)
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

100,00
100,00
100,00

P (%)

Diàmetre MÍNIM
de precàlcul
(mm)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100

100
100
100

Dcalc

Data :

110
110
110
110
110
110
125
125
125
160
125
200
200
250
110
125
160
110
90
90
110
160

110
110
110

Dn

Diàmetre previst
(mm)

PROJECTE:

13-06-17

0,46
0,46
0,74
0,74
0,10
0,09
0,71
1,12
0,14
1,35
1,04
1,27
1,33
1,02
0,86
0,71
1,09
0,14
0,33
0,33
0,30
1,23

0,93
1,47
0,19

39,79%
39,79%
52,52%
52,52%
15,68%
14,61%
48,52%
64,04%
18,48%
59,28%
56,10%
52,26%
53,58%
41,93%
57,72%
48,69%
56,73%
19,10%
34,99%
34,99%
30,79%
60,90%

17,11%
22,59%
6,52%

Komplida

10/07/2017 -- 1

V

velocitat
(m/s)

CALCUL DE BAIXANTS VERTICALS i HORITZONTALS PER AIGUES RESIDUALS I PLUVIALS

% d'omplida en
secció
(Sp/St)
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Sanejament v2.xls

TF.1
TF.2
TF.3
TF.4
TF.5
TF.6
TF.7
TF.8
TF.9
TF.10
TF11
TF12
TF13
TF14
TF15
TF16
TF17
TF18
TF19
TF20
TF21
TF22
TF23
TF24
TF25
TF26
TF27

Trams fecals

TP23
TP24
TP25

6

6

12

3

7

6
6

3

6

6

3

3
3

6

3
3

2
3

1
1
1
1
5

1
1
1
2

2

2

3
3

Nº dutxes

2

Nº banyeres

1
1
1
2
1
3
2
2
2

Nº wàters
1
1
2

k=

Nº urinaris

escoles restaurant, hotels
0,030 l/s/m²
1,000
1,150
0,660 (residuals)

1,52
1,52
2,15
0,83
2,30
0,83
2,45
0,83
2,58
1,36
2,92
3,29
2,04
1,44
2,49
1,52
2,92
1,52
3,29
2,04
1,44
2,49
1,52
2,92
1,52
1,52
4,96

1,66

5,64

2

4,70
4,70
9,40
1,41
10,81
1,41
12,22
1,41
13,63
3,76
17,39
22,09
8,46
4,23
12,69
4,70
17,39
4,70
22,09
8,46
4,23
12,69
4,70
17,39
4,70
4,70
50,29

1,66

Cabal total de
fecals
(l/s)
5,64

Nº abocadors,
aigüeres i
rentadores

Cabal simultani
fecals
(l/s)

2

Nº de boneres

Nº lavabos i bidets

Tram

0,660 (pluvials)

coeficient de
simultaneitat
fecals
0,32
0,32
0,23
0,59
0,21
0,59
0,20
0,59
0,19
0,36
0,17
0,15
0,24
0,34
0,20
0,32
0,17
0,32
0,15
0,24
0,34
0,20
0,32
0,17
0,32
0,32
0,10

0,29 1.443
34
0,29 1.477

m² de terrats

Coeficient de Manning =

110 MM/H == 300 l/sx10000m2

43,29
1,01
44,30

Cabal de pluvials
(l/s)

NOTES:

Altres cabals
(l/s)

0,70

1,52
1,52
2,15
0,83
2,30
0,83
2,45
0,83
2,58
1,36
2,92
3,29
2,04
1,44
2,49
1,52
2,92
1,52
3,29
2,04
1,44
2,49
1,52
2,92
1,52
1,52
4,96

44,95
1,01
45,96

Cabal total
(l/s)

HIPOTESIS DE CALCUL:
Coef. tipus d'edifici =
Intensitat de pluja =
Coeficient d'escorrentia =
Coeficient de seguretat =
Coeficient d'omplida =
100

23,03
23,03
32,56
12,61
34,92
12,61
37,13
12,61
39,21
20,59
44,29
49,92
30,89
21,84
37,83
23,03
44,29
23,03
49,92
30,89
21,84
37,83
23,03
44,29
23,03
23,03
75,32

124,74
2,32
127,07

Cabal de càlcul
(l/s)

Sta Anna

Pendent de la
canonada
(%)
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

2,00
2,00
2,00

Diàmetre MÍNIM
de precàlcul
(mm)
100
100
100
40
40
40
100
40
100
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

Data :

110
110
110
75
110
75
125
75
125
75
125
125
110
75
110
110
125
110
125
110
75
110
110
125
110
110
160

250
110
250

Diàmetre previst
(mm)

PROJECTE:

13-06-17

10/07/2017 -- 2

0,28
0,28
0,39
0,34
0,42
0,34
0,34
0,34
0,36
0,56
0,40
0,46
0,37
0,59
0,45
0,28
0,40
0,28
0,46
0,37
0,59
0,45
0,28
0,40
0,28
0,28
0,41

1,53
0,18
1,56

velocitat
(m/s)

CALCUL DE BAIXANTS VERTICALS i HORITZONTALS PER AIGUES RESIDUALS I PLUVIALS

29,15%
29,15%
35,88%
39,01%
37,42%
39,01%
31,23%
39,01%
32,27%
52,35%
34,72%
37,30%
34,77%
54,24%
39,26%
29,15%
34,72%
29,15%
37,30%
34,77%
54,24%
39,26%
29,15%
34,72%
29,15%
29,15%
31,51%

53,38%
20,96%
54,10%

% d'omplida en
secció
(Sp/St)
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TF28

Nº dutxes
12

8

2

Nº wàters

10

k=

Nº urinaris

escoles restaurant, hotels
0,030 l/s/m²
1,000
1,150
0,660 (residuals)
Cabal total de
fecals
(l/s)
72,38

coeficient de
simultaneitat
fecals
0,08

Cabal simultani
fecals
(l/s)

Nº de boneres

Nº abocadors,
aigüeres i
rentadores

Nº banyeres

Nº lavabos i bidets

Tram

0,660 (pluvials)

5,96

m² de terrats

Coeficient de Manning =

110 MM/H == 300 l/sx10000m2

Cabal de pluvials
(l/s)

NOTES:

Altres cabals
(l/s)

0,70

5,96

Cabal total
(l/s)

HIPOTESIS DE CALCUL:
Coef. tipus d'edifici =
Intensitat de pluja =
Coeficient d'escorrentia =
Coeficient de seguretat =
Coeficient d'omplida =
100

90,36

Cabal de càlcul
(l/s)

Sta Anna

Pendent de la
canonada
(%)
2,00

Diàmetre MÍNIM
de precàlcul
(mm)
50

Data :

200

Diàmetre previst
(mm)

PROJECTE:

13-06-17

10/07/2017 -- 3

0,32

velocitat
(m/s)
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22,68%

% d'omplida en
secció
(Sp/St)
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