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MEMÒRIA
DD

DADES GENERALS

DD1
Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte
Projecte Bàsic de d’execució de condicionament climàtic
de dipòsits de magatzematge.
Objecte de l’encàrrec
Dotar als dipòsit de les condicions ambientals idònies pel per
la seva reservació.
Situació
Museu Olímpic i de l’esport Joan Antoni Samaranch
Av. de l’Estadi 60
08038 (Sants-Montjuïc) Barcelona

DD2
Agents del projecte
Promotor
Museu Olímpic i de l’Esport J.A. Samaranch ·
Fundació Barcelona Olímpica
Adreça
Av. de l’Estadi 60 · 08038 Barcelona
Projectista
Adreça
NIF
Telèfons

Toni Camps i Huguet · Arquitecte
Carrer Aragó 76 Àtic 3a · 08015 Barcelona
46319726A
934231196 i 669645309

DD3
Document complementaris
Estudi bàsic de seguretat i salut
Decret sobre gestió de residus

Província

Barcelona

Nº col·l
Província

59276-5
Barcelona

email

tonicamps@coac.net

Redactor : Toni Camps i Huguet · Arquitecte
Redactor : Toni Camps i Huguet · Arquitecte

El Promotor
Museu Olímpic i de l’Esport J.A. Samaranch

L'Arquitecte
Toni Camps i Huguet
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MD

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1
Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida.
Edificació construïda a la muntanya de Montjuïc, consta de dos grans contenidors de formigó
armat semisoterrats amb una coberta vegetal. Cada contenidor te dos nivells a doble alçada i
estan separats entre si, per un nucli de serveis de quatre nivells. L’edificació és de l’any 2.007
A l’any 2017, les necessitats d’ampliar superfície de magatzematge, es va ocupar un doble espai
de comunicació espai al vertical entre els dos contenidors. Es van crear dos nivells de
magatzematge general.
1.1

Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec

L’especialització dels objecte a emmagatzemar, comporta
que per una bona conservació, s’hagin de mantenir unes
condiciones ambientals concretes.
Els dipòsits és situen en el nivell d’accés i en el fons d’un dels
contenidors, dins la Sala anomenada d’usos polivalents i
ocupa un volum on en el seu interior es desenvolupant dos
nivell i el seu nucli de comunicació. En el nivell d’accés hi ha
segregada una part de magatzem.
Dotar les condicions ambientals necessàries pel correcte
manteniment dels objectes a dipositar, és el condicionant
de l’encàrrec.

1.2
Marc legal i Requisits Normatius
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les prestacions
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/1999 de 5 de
Novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
En compliment de l'art. 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción
de proyectos y dirección de obras de edificación" i també en compliment de l'apartat 1.3 de
l'annex del Reial Decret 314/2006, de 17 de Març, per el que s'aprovà el Codi Tècnic de
l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents,
i que aquestes s’ajusten a la Normativa Aplicable ja sigui d'àmbit estatal, autonòmic i local.
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MD 2

Descripció del projecte

2.1

Descripció general de la zona d’actuació i de la proposta

L’actuació és en els dos dipòsits de magatzematge de fons del museu, en els nivells d’accés
(100.05), dipòsit núm 1 i en el nivell superior (102.95), dipòsit núm 2.
El dipòsit núm 1, es de forma rectangular d’unes dimensions de 7.95m de fondària, 3.89m
d’amplada i un alçada lliure 2.60m

El dipòsit núm 2, te una fondària de 10.99m, una amplada de 3.89m i una alçada lliure de 3.23m

Els dos dipòsits es destinaran a magatzematge de material de peces del museu i en una segona
fase, caldrà adaptar el dipòsit nùm 1 també per magatzematge de material sensible fotogràfic,
digital i derivats.
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Les característiques de conservació de les peces de fons del museu, requereixen per la seva
conservació, d’uns factors ambientals que son: La humitat relativa, la temperatura i la
contaminació atmosfèrica.
Els requeriments ambientals necessaris son una temperatura estable de 18º i un 40% d’humitat
relativa, en quan a la extracció de contaminants, caldrà una renovació d’aire amb aportació
filtrada.
La futura adaptació del dipòsit núm 1, per magatzematge de material sensible fotogràfic i digital,
necessitarà de prestacions diferents, que son una temperatura de 7º estables i una humitat relativa
del 40%, en canvis cíclics no majors del 5% diari. També cal incorporar un zona de transició, per
equilibrar la temperatura i humitat ambiental abans de la manipulació dels productes
emmagatzemats.
Donat que el manteniment dins un recinte d’una temperatura de 7º, requereix de la dotació
d’una cambra frigorífica, les actuacions destinades a la climatització de material sensible es
realitzaran en una segona fase.
Per la climatització de projecte és proposen uns evaporadors independents de sostre en cada un
dels dipòsit, amb un compressor, situat en el badalot exterior de la zona verda, situació per on
també es realitzarà la captació d’aire de renovació.
L’entrada als recintes des del badalot de coberta, s’efectuarà pels buits d’obra d’instal·lacions
que disposa el museu, des d’on es pot accedir als dipòsits travessant un dels murs d formigó. Els
desguassos d’evaporacions i humificadors, és traçaran per sota els cel rasos fins arribar a la sala de
climatitzadors generals del Museu, on hi ha elements de recepció de desguàs.

2.2

Justificació del sistema de condicionament

S’utilitzarà una bomba de calor, pel càlcul de la potència necessària que ha de permetre
mantenir una temperatura estable de 18º, s’analitza en primer lloc la transmitància dels
tancament de cada recinte (U).
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La zona climàtica corresponen a l’emplaçament és la C II, n’obstant això, al tractar-se d’uns
dipòsit situat en l’interior d’un recinte on els elements delimitadors son interiors i alguns d’ells en
contacte amb el terreny, no es tenen en compte els paràmetres de radiació de la zona climàtica
per l’anàlisi de diferència de temperatura i s’utilitzen valors més propers a la realitat.
Dipòsit núm 1
Temperatura interior 18º
Transmitància tèrmica dels tancaments que conformen el dipòsit.
1 Sostre.
Amb continuïtat amb altre espai climatitzat amb les mateixes condicions de
temperatura, està compost per un sostre de xapa metàl·lica i formigó col·laborant, amb un gruix
total d’11cm., 4 cm, de vermiculita projectada i un cel ras d’acabat de placa de cartró guix de
15mm. La superfície total del sostre és de 28.05 m2
2. Tancament longitudinal de formigó. Parament de formigó armat de 60cm de gruix en contacte
amb el terreny i situat a una fondària inferior de 8.45m sota el nivell del terreny i superior de 5.45m.
La superfície total del parament és de 7.95mx2.6m= 20.67 m2
3. Tancament transversal de separació altre magatzem no climatitzat. Parament de plaques de
cartró guix de 15mm de gruix amb estructura auxiliar interna de 46mm, amb un gruix total de
76mm i aplacat amb una placa de llana de roca rígida de 40mm de gruix i una placa de 10mm
de gruix nominal. La superfície del tancament és de 3.95mx2.60m=10.27 m2
4. Tancament longitudinal de separació amb sala polivalent. Parament sec, compost per dos
plaques de guix laminat de 13mm de gruix, estructura metàl·lica auxiliar de 70mm reblert amb
llana de roca de 40Kg/m3 de densitat i dues plaques de guix laminat de 13mm cada una, amb un
gruix total de 122mm. La superfície del parament és de 7.95mx2.60m=20.67 m2 . Està en contacte
amb l’espai climatitzat del Museu.
5. Tancament transversal amb vestíbul. Parament sec de compost per dos plaques de guix laminat
de 13mm de gruix, estructura metàl·lica auxiliar de 70mm reblert amb llana de roca de 40Kg/m3
de densitat i una placa de guix laminat de 13mm, amb un gruix total de 109mm. La superfície del
parament és de 3.95mx2.60m=10.27 m2
5.1 Porta situada en parament. Vestíbul comport per una porta de doble full del tipus metàl·lic i
estanca al pas de l’aire, de mides 1.90 d’amplada i 2.03m d’alçada amb una superfície de 3.87 m2
2. Solera. Composta per un sostre de xapa metàl·lica i formigó col·laborant, amb un gruix total
d’11cm., 4 cm, de vermiculita projectada i un cel ras d’acabat de placa de cartró guix de 15mm.
La superfície total del sostre és de 28.05 m2 . Està en contacte amb espai climatitzat del propi
museu.
Es tenen en compte les situacions més desfavorables, tenint present que la màquina treballarà a
unes condicions de temperatura molt baixes.
Parament

Sostre
Long. Formigó
Transv. Magatz
Long. Sala
Transv Vestíb

RT (m2 K/W)

RSE+ RSI

K (W/m2 K)

Sup,( m2)

ΔT

0,16
0,24
1,31
1,81
1,81

0,21
0,17
0,17
0,17
0,17

2,70
2,44
0,68
0,51
0,51

28,05
20,67
10,27
20,67
4,44

17
3
17
17
17
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Potència

1.288,78
151,24
117,97
177,47
38,12
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Porta
Solera
TOTAL

Renov

Ventilació

0,26
0,16

0,17
0,14

2,33
3,33

5,83
28,05

17
17

P.E Aire

C.Esp.

K

m3/h

ΔT

1,2

0,24

0,86

201,89

POTENCIA FRIGORÍFICA TOTAL DIPÒSIT 1

17

230,49
1.589,50
3.593,57

3.541,96

7.135,53

Dipòsit núm 2
Temperatura interior 18º
Transmitància tèrmica dels tancaments que conformen el dipòsit.
1 Sostre. Amb contacta amb el terreny, a una fondària d1.65m, està compost per un sostre de
prelloses armades i formigó, amb un gruix de 30cm, un gruix de formigó de pendent mig de 18cm,
capes impermeabilitzants i terreny. La superfície total del sostre és de 42.42 m2
2. Tancament longitudinal de formigó. Parament de formigó armat de 60cm de gruix en contacte
amb el terreny i situat a una fondària inferior de 5.45m sota el nivell del terreny i superior d’1.65m.
La superfície total del parament és de 10,97mx3.5m= 38.93 m2
3. Tancament transversal de formigó. Parament de formigó armat de 45cm de gruix en contacte
amb el terreny i situat a una fondària inferior de 5.45m sota el nivell del terreny i superior d’1.65m.
La superfície total del parament és de 3.89mx3.5m= 13.61 m2
4. Tancament longitudinal de separació amb sala polivalent. Parament sec, compost per dos
plaques de guix laminat de 13mm de gruix, estructura metàl·lica auxiliar de 70mm reblert amb
llana de roca de 40Kg/m3 de densitat i dues plaques de guix laminat de 13mm cada una, amb un
gruix total de 122mm. La superfície del parament és de 10.97mx2.00m=21.94 m2 . Està en contacte
amb l’espai climatitzat del Museu.
4.1 Jàssera de formigó sobre tancament longitudinal. Compost per una jàssera de formigó armat
de 60cm de gruix. La seva superfície és de 10.97x1.50=16.46 m2
5. Tancament transversal amb vestíbul. Parament sec de compost per dos plaques de guix laminat
de 13mm de gruix, estructura metàl·lica auxiliar de 70mm reblert amb llana de roca de 40Kg/m3
de densitat i una placa de guix laminat de 13mm, amb un gruix total de 109mm. La superfície del
parament és de 3.89mx3.50m=13.61 m2
5.1 Porta situada en parament. Vestíbul comport per una porta de doble full del tipus metàl·lic i
estanca al pas de l’aire, de mides 1.60 d’amplada i 2.03m d’alçada amb una superfície de 3.24 m2
6. Solera. Compost per un sostre de xapa metàl·lica i formigó col·laborant, amb un gruix total
d’11cm., 4 cm, de vermiculita projectada i un cel ras d’acabat de placa de cartró guix de 15mm.
La superfície total del sostre és de 42.42 m2 . Està en contacte amb espai climatitzat del propi
museu.
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Parament

RT (m2 K/W)

RSE+ RSI

K (W/m2 K)

Sostre
Long. Formigó
Transv. Formigó
Long. Sala
Long Jàssera
Transv Vestíb
Porta
Solera
TOTAL

1,02
0,24
0,16
1,81
0,24
1,81
0,26
0,16

0,21
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,14

0,81
2,44
3,03
0,51
2,44
0,51
2,33
3,33

Renov

P.E Aire

C.Esp.

K

1,2

0,24

0,86

Ventilació

Sup,( m2)

42,42
38,93
13,61
21,94
16,46
10,34
3,24
42,42

m3/h

299,52

ΔT

3
3
17
17
17
17
17
17

Potència

103,46
284,85
701,12
188,37
682,49
88,78
128,09
2.403,80
4.580,97

ΔT

17

5.254,78

POTENCIA TOTAL DIPÒSIT 2

9.835,75

TOTAL POTENCIA DIPÒSIT 1
TOTAL POTENCIA DIPÒSIT 2
TOTAL POTENCIA

7.135,53
9.835,75
16.971,28

S’utilitzarà una bomba de calor de potència frigorífica de 22.4 Kw. D’alimentació trifàsica amb
cabdal d’aire no inferior a 130m3/m, COP al voltant de 4.25, d’un interval de funcionament mínim
de -15º, nivell sonor inferior a 55 dB(A) i de refrigerant R410A.
Els diàmetres de les canonades seran de Ø9.52 per líquid i Ø19.05 per gas. La distància de
connexió amb les unitats interiors serà superior a 100m i 50m. en vertical.
Els evaporadors interiors seran de sostre amb envolvent de PVC, de potències frigorífiques de 9 i
11.2 KW, d’alimentació monofàsica i d’uns cabdals d’aire no inferiors a 1.600, amb interval de
funcionament mínim de 18º i una pressió sonora de 45dB(A) de màxim.
Per al control de la humitat, s’utilitzaran humificadors alimentats per aigua potable de
subministrament de xarxa municipals, a efecte d’eliminar les sals minerals dissoltes amb l’aigua
comuna, és col·locaran del tipus per elèctrodes submergits, aconseguint que l’evaporació tingui la
puresa necessària. L’alimentació serà trifàsica
L’humificador tindrà unes prestacions de producció de vapor amb modulació contínua des del
20% amb una producció de vapor de 3Kg/h. Incorpora sensors i software de control per optimitzar
l’eficiència energètica amb diagnòstic remot via GSM.
Per mantenir les prestacions és realitzaran en l’entrada en cada recinte d’uns recintes
d’independència amb portes estanques.
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MD 3

Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’actuació.

3.1
Seguretat en cas d’incendi CTE-DB-SI
L’apartat 6è, cita que en les obres de reforma en les que es mantingui l’ús, el DB, s’aplicarà a els
elements de l’edifici modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació a les
condicions de seguretat establertes.
En l’actualitat els dipòsits estan sectoritzats, disposen d’una estructura portant R120, els elements
delimitadors son EI120, les portes d’accés a cada dipòsit tenen un nivell estabilitat El2 30-C5 i la
comunicació entre els dipòsits i la sala general és per mitjà d’un vestíbul d’independència i porta
estable.
Cada dipòsit disposa de detectors de fums connectat a centraleta d’alarma, extintors d’eficàcia
21A-113B en vestíbul d’independència i enllumenat d’emergència i senyalització en recintes i
vestíbul.
L’afectació per l’entrada de conductes i sortida d’aire de renovació, es resolt amb la incorporació
de comportes tallafoc.
En quan a la formació de noves cancel·les estanques pel manteniment òptim de la temperatura,
és col·loquen una nova lluminària d’emergència i senyalització sobre cada nova porta de sortida
en cada dipòsit en cas de fallida elèctrica.
3.5
Salubritat. CTE- DB-HS
Pel tipus d’actuació, és d’aplicació l’apartat del DB 3, Qualitat de l’aire interior, on cita que els
recintes dels habitatges han de poder ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es
produeixen de forma habitual durant l’ús normal, de forma que s’aporti un cabdal suficient d’aire
exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat per contaminants.
L’àmbit d’aplicació per recintes que no siguin edificis d’habitatges, remet en el seu apartat segon,
del punt 1.1, que per recintes de qualsevol altre tipus, es considerarà que compleixen les
exigències bàsiques si s’observen les condicions establertes en el RITE.
La instal·lació tèrmica dissenyada i calculada, s’executarà i s’ha de mantenir i utilitzar de manera
que és compleixin les exigències d’eficiència i seguretat que s’estableixen en el Reglament.
De les característiques ambientals per la conservació dels fons del Museu, la instal·lació és
desenvolupa per unes condicions ambientals que no son les confortables per als usuaris, en aquest
sentit, si be cal acceptar-les per l’ús molt puntual dels recintes, en cas de ser necessari estades que
puguin ser fora de confort, caldrà prendre les mesures necessàries per mitjà de proteccions
d’abric.
En aplicació de l’apartat 1.1.4.2.2 del RITE defineix unes categories de qualitat de l’aire interior en
funció de l’ús dels edificis, assimilant el contingut a material del Museu, l’aire haurà de tenir una
qualitat IDA de 2, (Aire de bona qualitat). La proposta, pel tipus de material a emmagatzemar,
crea un requeriment superior IDA 1, corresponent a aire d’òptima qualitat.
L’aire de renovació, s’introduirà als recintes filtrat, la captació, per eficàcia tèrmica, sostenibilitat i
qualitat de l’aire, es captarà de l’espai general de museu, dissenyat inicialment per la volumetria
total de l’edificació. La tipificació de l’aire, li correspondria una consideració d’ODA 2, aire amb
altes concentracions de partícules. Segons la taula 20, de l’apartat 1.2.3 sobre la filtració de l’aire
de ventilació, li corresponen un sistema de filtració F6/F7. Per requeriment del material a
emmagatzemar, cal disposar d’un filtre químic entre les dues etapes de filtració, utilitzant un
plenum de pre-filtre F6, el filtre químic GF i filtra últim F9.
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Les exigències de filtrat, son doncs superior a les mínimes establertes pel RITE.
L’aire d’extracció dels magatzems, donada la velocitat de renovació, te la consideració de baix
nivell de contaminació de categoria AE1, poden ser retornat al recinte general d’extracció.
Per les renovacions, s’utilitza el paràmetre de cabdal de 2 dm3/s per m2 de superfície en planta,
superior al mínim fixat pel RITE.
Local
Dipòsit 1
Dipòsit 2

Superfície m2
28,04
41.60
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Renovació m3/h
201,89
299,52

Taller d'Arquitectura i Urbanisme Exp. 1901B

 ÿ! ÿÿÿÿ 01
23ÿ
5678ÿ"#$%&ÿ'%(%ÿ)#*ÿ&ÿ$%ÿ*%&ÿ+(&ÿ,#*-ÿ*#.+/(&ÿ,0)ÿ1+23%
&ÿ
45ÿ8"66678769ÿ

:;<=ÿ?;@ÿABCD;EF;Gÿè

ÿI ÿJ! ÿÿÿKÿÿLÿMNOPQONNPRÿÿSTUKÿOVQNWQONNPRÿ ÿ ÿTUKÿOWQNOQONNWXÿÿÿUÿY ÿJÿÿÿÿÿÿYÿZ! ÿÿY[ÿÿÿÿ\]Oÿÿÿÿ^[ÿONNWÿ

ÿ

"8"8_ÿ"8ÿ`a8"66676ÿbÿ`b78`ÿ
cdÿefghidjÿklmÿ

+.#ÿ
5%&+$%(.+#*ÿ
5%&+$%(.+#*ÿ
8$1+(+&,)#,+3ÿ ÿ 7/1%).+#* ÿ "/.%(,ÿ ÿ 4no*
./(.3))0(.+#ÿ ÿå p#o+,#,'%ÿ ÿ qno*+.ÿ ÿ _#(+,#)+ ÿ

2ierdÿstiujgfhguviwÿguÿxtgsiyiviÿzÿxzv{xÿk|mÿ

ÿ 5%p#o+*+,#.+ÿÿk|mÿ ÿ 8*,)%&ÿ+(,%)~%(.+/(&ÿ%(ÿ%$++.+ÿ/ÿ*/.#*ÿ%+&,%(,ÿ ÿå

}/~#ÿ./(&,)3..+ÿ ÿ 7#(~+ÿ$an&ÿ

2ierdÿstiujgfhguviwÿguÿxgdÿiudj{xx{vizudÿÿ
}/~#ÿ+(&,#*-*#.+ÿ

ÿå 5%/)1#ÿ$%ÿÿÿ*#ÿ ÿ ÿY\ÿÿ ÿÿ
ÿIÿÿ\ÿÿ
ÿ +(&,#*-*#.+ÿ

ÿ
ÿ

ÿZÿÿ ÿÿÿIÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿ ÿ
ZYÿÿÿÿÿ ]ÿÿ
ÿÿÿ  ÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿZYÿÿ ÿ
å
ÿÿÿ! ÿÿ ÿÿÿÿ]ÿ
ÿÿÿKÿ\ÿÿ\ÿÿ]ÿÿ

ÿ ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

78587785_768_ÿ8}858`_ÿ"8ÿ`8_ÿ6}_78`-`876b}_ÿ7568_ÿ
gvjgÿ

/$3..+ÿ$a#+'3#ÿ.#*%(,#ÿ&#(+,)+#ÿ ÿ
7*+1#,+,#.+ÿÿ ÿå 7#*%#..+ÿÿÿ 5%)+'%)#.+ ÿ %(,+*#.+ÿÿ ÿ 4)
87_ÿ¡ÿ

2ierdÿstiudj{xx{viwÿ

ÿ Yÿ ÿ
6($+~+$3#*ÿ åÿ ¤
\ ÿ ¥ÿ ÿ

¨gujf{xdÿsgÿefzsrvviwÿsgÿv{xzfÿzÿyfgsÿ

 ÿÿ¦ÿ Yÿ
\ ÿ\ §§ÿ ¥ÿ

ÿÿ¢£ 7%(,)#*+,#$#ÿ ÿ Yÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢£
¢£
ÿ ¥ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢£

7#*$%)#ÿ ÿ 7#*$%)#ÿ ÿ (+,#,ÿ
ÿ (+,#,ÿ
ÿ ª/1o#ÿÿ ÿ 4*#(,#ÿ
ÿ 7#q,#$/)&ÿ ÿ 8*,)%&ÿ
1+,#ÿ
#3,©(/1#ÿ
#3,©(/1#ÿ å $%ÿ.#*/)ÿ å )%)%$#$/)#ÿ
&/*#)&ÿ
§«ÿ ÿ
./1q#.,#ÿ
q#),+$#ÿ

¬fghidiwÿsgÿezjuvi{ÿjf®iv{ÿuz®iu{xÿjzj{x̄ÿ¬ÿ
°±ÿ6)%$ÿ²³³´ÿ
7#*/)ÿ§§ÿ
¶zujdÿstgugf·i{ÿefghidjgdÿ
8*%.,)+.+,#,ÿÿ

ÿ
ÿ

ÿå 7/1o3&,+o*%ÿ'#&&ÿ

°±
°±

! ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿ°± _/*#)ÿ§µÿ ¦ÿ
¦ÿ! \ÿSNRPÿ¢£QOÿÿÿ Xÿÿÿ

ÿ 7/1o3&,+o*%ÿ*2̧3+$ÿ ÿ 8(%)'+#ÿ&/*#)ÿ

ÿ 8*,)%&ÿ

78587785_768_ÿ8_487668_ÿ"8ÿ`8ÿ6}_78`-`8769ÿ_b`85ÿ
gvjgÿÿ
87_ÿ

ÿ 7#*%#..+ÿ

¹{sgdÿsgÿx{ÿiudj{xx{viwÿ
"%1#($#ÿ%(%)'0,+.#ÿ
#(3#*ÿ%&,+1#$#ÿ§ÿ

¨{ej{viwÿ

ÿ 7*+1#,+,#.+ÿ

ÿ 8&.#*#1%(,ÿ$a#+'3#ÿ$%*ÿ~#&ÿ$%ÿ*%&ÿq+&.+(%&ÿ

),3)#ÿ#(3#*ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢£ºÿ 7/o%
%&,+1#$#ÿ§ÿ

6($+~+$3#*ÿ ÿ 7/*-*%.,+~#ÿ ÿ _3q%).̧+%ÿ$%ÿ.#q,#.+ÿ
,/,#*ÿq)%~+&,#ÿ§ÿ

½vr®rx{viwÿ

ÿ

,0)1+.#ÿ$%ÿ*a%23+qÿ
ÿæÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»ÿ 4ÿ
$%ÿ)%./*#1%(,ÿ§µÿ

0(.+#ÿ,0)1+.#ÿ%23+~#*%(,ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿOÿÿ4/,
¦ÿ¼ÿNRPÿ¢£QOÿÿÿ ÿÿ§µÿ

ÿ
ÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢£ÿ
¢£ÿ

6($+~+$3#*ÿ ÿ 7/*-*%.,+~#ÿ ÿ /*31ÿ$a#.313*#.+ÿ,/,#*ÿ§
ÿÿÿ}/1o)%ÿ$%ÿ$+q©&+,&ÿ
¾]ÿ
ÿ
ÿ {¿ÿÿÿ¬ÿv{xzfÿiÀzÿyfgsÿÁÿÂÿÃÄÿ
.#*ÿ
"b78}78769ÿ}/ÿ
$/.31%(,#.+ÿÿÿ ¿ÿÿ¬fzsrvviwÿ½¨ÅÿÆ{®ÿgdv{xy{szfdÿiudj{uj{uidÿ̄gdv{xy{szfdÿ{vr®rx{szfdÿ̄jgf®zdÿ ÿ
77}678ÿÿÿ
gxvjfivdÇÿ{®ÿ¬ÿiusihisr{xÿzÿdr®{ÿsgÿ¬ÿÿÈÉÿÃÄÿ
q%)ÿ$/(#)ÿ./1q*+1%(,ÿ
v¿ÿÿÅidjg®gdÿdzx{fdÿstruÿÊuivÿgxg®gujÿefgy{fiv{jÿ
#*ÿ5678ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿ
Ò
Ò
+§ÿ#ÿÿ*#ÿ6(&,)3..+ÿÜÝÞßßàÿ
s¿ÿÿ0gyzf®{ÿstiudj{xx{viwÿegfÿiuvzfezf{fÿgugf·i{ÿdzx{fÿ¬ÿÁÿÿÂÿÃÄÿËÌÍÎÿÏÐÑ ÓÿÑ Ôÿ
ÿ
ÿ
Ç
ÿ
ÿ
Â
ÿ
Ã
Äÿÿ
¬ÿ
v
{
x
zf
ÿ
i
À
zÿ
y
f
g
sÿÿ
È
É
ÿ
Ã
Äÿ
ÿ
ÿ
8Õ568ÿ
ÿÿÿ Rÿÿÿÿ! ÿÿ
77}678ÿÿ ÿ K
 ÿºÿ ÿ ]ÿ
/×%.,%ÿ$%ÿ*#ÿ+(&,#*-*#.+ÿ+(,%')#,ÿ%(ÿ%*ÿq)/×%.,%ÿ$%ÿ ÿ
ÿ
Ö
ÿ
ÿ
4ÿ
.
45bá
8778ÿ ÿ ÿ #*/)ÿ+Ý/ÿ)%$ÿâÿãßÿ°±ä Öÿÿ*4)
a%$++.+ÿØÿÚÛÿ
§ÿ
Öÿÿ4)/×%.,%ÿ%&q%.¸+.ÿ$%ÿ*#ÿ+(&,#*-*#.+ÿ%*#o/)#,ÿq%)ÿ ÿ
ÿ
#*,)%&ÿ,0.(+.&äÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿ
ÿ

11

ÿ

0123ÿ567899 9ÿÿ98ÿÿ8ÿ978 97ÿ8967ÿ !"ÿ#!$!%&"ÿ!ÿ&!"ÿ'$"(&)&*'+$"ÿ(,%-'./!"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 0123ÿ

8ÿ@78 97ÿA967ÿÿ7ÿB9997ÿÿCÿDEFGHFEEGIÿÿJKLBÿÿFMHENHFEEGIÿ 9ÿ7ÿKLBÿFNHEFHFEENOÿÿÿL99 ÿP768ÿA9 ÿÿÿÿÿÿP9ÿQ69887ÿÿP 86RÿÿÿÿSFÿÿÿÿT6RÿFEEN

ÿ

3U1VWXY13Zÿ2WYX1[\3Zÿ3ÿ]3Zÿ1XZ2^])]^Y1_XZÿ2W0`1[\3Zÿ
stsuÿmvnujwsixispnrujÿwytzn{|ljÿsqtrqnsmljÿ}~}~ÿÿ
V!$!%&ÿ 3$ÿ&bc-d'(ÿ!&ÿY23eÿÿ ghijÿlmnonpnjÿÿ~mnÿjqrj
~~ÿÿ}~ÿ~ÿÿ~ÿ~ÿ~}~ÿ}~ÿ~ÿ

3À'*',$*'ÿ
!$!%#,('*ÿ

ÿ

Z!#/%!((ÿ
ÿ
4567ÿ9:;<5=>5?ÿÜ

g~ÿÿ~ÿ¡ÿ}~ÿ}~¢ÿÿÿ~~ÿ~ÿÿ£ÿ}~ÿ~ÿ~ÿ~ÿ @ABÿ12ÿ©0̈ÿ ÿ
~}~ÿ~ÿÿ}~~ÿ~ÿ}~ÿ~ÿÿ~ÿÿÿÿ~ÿ}~ÿ~ÿ
~ÿ}~ÿÿ}~~~ÿ¡~~ÿÿ~ÿÿÿÇÿÿ£ÿ}~ÿ
Û
~~ÿ~~ÿ~~~ÿ}~ÿ~~ÿ~ÿ~~ÿÿ~~ÿ}~~ÿÿÿ£ÿ
}~~~ÿ~~ÿÿ}~ÿ~ÿ~~~ÿ~}ÿÿ~ÿ~ÿ~~®ÿ
gÿ~ÿ}~ÿ~~ÿ}~ÿÿÿ~}ÿÈÿÿ~ÿ}~ÿÿ~ÿÿ @ABÿ12ÿ©0̈°̈¨©ÿ ÿ
0!$ '-!$(ÿ
ÿ}~ÿ}ÿ~ÿ~~ÿ~ÿ}~ÿÿ~ÿ~ÿ~ÿ~~ÿ
!$!%#,('*ÿ
Û
~ÿ~ÿ~ÿ}ÿ}~ÿ~ÿ~ÿ~ÿ¤ÿÿÿ
~ÿÿjl|ÿtyÂnzÿmlÿtlumnzluwÿzÃÉnzÿ
ÿ~ÿÿ~ÿ}ÿ}~ÿ~ÿÿ~ÿ¡ÿ}~ÿ~}ÿsÊiiswjÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈0̈ÿ ÿ
'"(%'d/*'³ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgwytzn
uwÿ~ÿ~ÿ~ÿ~ÿ}ÿ}ÿ ÿÿ~ÿÿ
Û
!ÿ*&+%ÿ'ÿÀ%! ÿ ~pszl
ÿ
ÿÿ~~~ÿË~ÿÿ~ÿ}~ÿ}ÿ}~ÿ~ÿ}~ÿ~~ÿÿ
ÿ}}~ÿ}~ÿ~~ÿ}~ÿ~ÿÿÿ~~ÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈¨·ÿ ÿ
0!#/&*'³ÿ'ÿ g~~ÿÿ~ÿÿÿ~zs
uwluntÿiljÿprumnpnrujÿmlÿmnjjluÌÿ~~ÿ~ÿ~ÿÿ
*+$(%+&ÿ
Û
£ÿÿÿ~ÿ~ÿlijÿpruj|zjÿmvlultÂnsÿsÿiljÿÆstnspnrujÿ
mlÿisÿmlzsumsÿwytznpsÍÿsnÉÎÿprzÿnuwlttrzqtlÿliÿjltÆlnÿ
~ÿÿ~ÿ¡ÿ}~ÿ~}~ÿÿ~~ÿ}~ÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈°̈ÿ ÿ
Y+-Ï(d'&'(Ð*'³ÿÿgprzqw
inwÑspnÁÿqlt{|yÿiv|j|stnÿprulÂ|nÿliÿjl|ÿpruj|zÿmvlultÂnsÿÿ~ÿ
!ÿ*+$"/-"ÿ ~~s~¯n
ÿ~ÿtlqstwnzluwÿmlÿmljqljljÿ}~ÿ~ÿÿ}~ÿÿ~~ÿ
}~~ÿÿÿÿÿÿÿ}~}ÿ}~ÿ}~~ÿÿ
ÿÿ~ÿÿ~~ÿ~ÿ~~ÿ~ÿÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈Ò̈ÿ ÿ
0!*/Ï!%*'³ÿ gtl~p|ql
tspnÁÿmvlultÂnsÿnÿivsqtronwszluwÿmvlultÂnljÿtljnm|sijÿ
b!$!%#'ÿ
g~ÿÿ~ÿsqtronwstsuÿiljÿlultÂnljÿtlurÆs¯iljÿ}~ÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈¨«ÿ ÿ
\('&'(Ð*'³ÿ
ÿ~ÿ}~ÿÿÿ~~ÿÿÿ}~ÿ~ÿ~~ÿ}~ÿ~}ÿ
b!$!%#'!"ÿ
%!$+Ód&!"ÿ J¸OÿBÿ¹º98ÿÿ 1$"(&)&*'+$"ÿ(,%-'./!"ÿÏ!%ÿÿ&ÿÏ%+ /**'³ÿb^YZeÿ
ÿÿPABÿ¶ÿ3ÿ°ÿ ÿ
PABÿ¥Bÿ¦ÿ Ôÿ§9ÿÿ  ÿQP§ÿÕ7ÿÖÿ×EÿH9ÿÿØEÙPÿÿÿÿ
ÿ̈0©10ªª«ÿ
B 999ÿ
ÔÿB7 8ÿÿ96 ÿÿ9797ÿ9 898Ú7ÿ
g~ÿÿ~ÿ¡ÿ}~ÿ}~¢ÿÿÿ~~ÿ~ÿÿ£ÿ}~ÿ~ÿ~ÿ~ÿ @ABÿ12ÿ©¨·ÿ ÿ
~ÿÿ~ÿ~}~ÿÿÈÿ~~ÿ~ÿtnjpÿmlÿqswntÿsppnmluwjÿnÿjnunjwtljÿÇÿ}~ÿ}ÿ}¢ÿ
Û
ÿ
ÿ~}ÿÿ~ÿ~~ÿÿÿ~ÿÿ~ÿ~}ÿ~ÿÈÿÿ}~ÿ~ÿ~~ÿ}~ÿ
}ÿ~ÿ~ÿÿzriyjwnljÿnÿzsisiwnljÿ

ÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 12

ÿ

ÿ
aT 8ÿ
Y23ÿ3ÿ0ÿ ÿ

~~ÿÿ}~ÿ~ÿ~ÿÿ
~ÿ~ÿ~ÿ}~~ÿ~ÿ~ÿ~ÿ~~ÿ}ÿ
~ÿÿÿÿ~ÿÿ~}ÿ}~}ÿ~ÿ~ÿ~~ÿ}~ÿ~}ÿ
3$ÿ&bc-d'(ÿ!&ÿ0123eÿÿ g~ÿnujwsixispnrujÿwytzn{|ljÿ¡ÿ}~ÿ}~¢ÿÿÿ~~ÿ~ÿ
0123ÿ Ûÿ
ÿ£ÿ}~ÿ~ÿ~ÿ~ÿ~ÿ~ÿ~~ÿ}~ÿ~~ÿÿ¡~~ÿ
~ÿÿ~~ÿ~ÿ~~ÿ~ÿÿÿ}~ÿ~ÿÿ~~ÿÿ
Y23ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ
ÿ~ÿÿ¤~ÿ}ÿÿÿÿ~}ÿ
¥Bÿ¦Iÿ¥§ÿ2Iÿ¥ÿ
ÿÿÿÿ̈0©10ªª«ÿ
B 999ÿÿ
aS9ÿ9ÿ8ÿ
ÿÿ979ÿ
ÿ
~ÿ¡ÿ}~ÿ}~¢ÿÿÿ~~ÿ~ÿÿ£ÿ}~ÿ~ÿ~ÿ @ABÿ12ÿ©¨©ÿ ÿ
¶!$!"(%ÿÿÿÿÿÿg~ÿÿÿÿ
ÿ


ÿ}~ÿ~ÿÿÿ}~ÿ~ÿ~ÿÿÿÿ}~ÿÿ}ÿ}ÿ
'ÿ'#'!$!ÿ ~~¢ÿ
ÿ~ÿÿ~~ÿ~ÿÿÿ}~ÿ~}ÿ~~ÿ~ÿ~ÿ}~ÿ
~ÿ}~ÿÿÿ¬ÿ}~ÿ~ÿÿ~ÿ~ÿ~~®ÿ
ÿ
ÿÿ~ÿ~~ÿ~ÿ~ÿ~~ÿ~ÿ}~~~ÿ ÿ@ABÿ12ÿ©¨©°̈¨© ÿ
[/&'((ÿ(,%-'*ÿÿÿÿg~
ÿ
ÿÿ}ÿ}ÿ~ÿ}~ÿÿ}~~ÿÿÿ}~ÿ~ÿ~ÿ
Û
!ÿ&b-d'!$(ÿ prumn~pnruj
ÿsz¯nluwsijÿpruortws¯iljÿqltÿsijÿ|j|stnjÿ}~ÿ~}ÿ
ÿ
~ÿ~~ÿ~ÿÿ{|sinwswÿmlÿivsntlÿnuwltnrtÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈0̈ÿ ÿ
[/&'((ÿ!ÿ&b'%!ÿ g~~ÿ~ÿ~ÿ~ÿÿ
ÿ
ÿÿ~ÿ~ÿ~~ÿ~ÿ~ÿÿ
'$(!%'+%ÿ
ÿ
Û
~ÿ~ÿ}~ÿ}~ÿÿ¡ÿ}ÿ¬ÿ¡ÿ}~ÿ~ÿÿ
ÿ
ÿÿ~ÿ}~ÿ~~ÿÿÿ~ÿÿ~ÿ}~ÿ~ÿÿ
ÿ
J¸OÿBÿ¹º98ÿÿPABIÿÿ ÿ ±ÿÿ²!$('&*'³ÿ!ÿ&b'$(!%'+%ÿ!&"ÿ́d'((#!"ÿµÿÿ
PABÿ¶ÿZÿ·ÿ ÿ
ÿ
977 ÿ6ÿ7978 ÿÿ
S89 9ÿ6ÿ 89»9ÿ ±ÿÿ²!$('&*'³ÿ!$ÿ&ÿ%!"(ÿb! 'À'*'"ÿµÿ79 ÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈0̈ÿ ÿ
ÿ
»99ÿº¹79 ÿ¥§ÿ2ÿ 9897ÿ¹7ÿÿPABÿCKÿ¥§2ÿÿ
¼½6 988ÿÿ9ÿ989¾¿ÿ
ÿ
g~ÿÿ~ÿ~~ÿÿÿmrwspnÁÿmvsnÂ|sÿpsiluwsÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈¨·ÿ ÿ
'#'!$!ÿ
jsunwÃtnsÿ~ÿ}ÿ}~}~ÿ~ÿÿÿ¡~~ÿ}~ÿ~ÿ~~ÿ
aS9ÿ9ÿ8ÿ
ÿÿ979ÿ
gÿ}ÿÿ}£ÿ~ÿÿ}~ÿ~ÿÿ~ÿ}Å}~ÿ~ÿ @ABÿ12ÿ©¨©°̈°̈ÿ Ûÿ
[/&'((ÿ!ÿ
&b-d'!$(ÿ*Ä"('*ÿ jrtriiÿnÿiljÿÆn̄tspnrujÿ}~ÿ~ÿÿ~ÿ~ÿÿ
PABÿ¶ÿ0ÿ
ÿ

012ÿÿ

8ÿ@78 97ÿA967ÿÿ7ÿB9997ÿÿCÿDEFGHFEEGIÿÿJKLBÿÿFMHENHFEEGIÿ 9ÿ7ÿKLBÿFNHEFHFEENOÿÿÿL99 ÿP768ÿA9 ÿÿÿÿÿÿP9ÿQ69887ÿÿP 86RÿÿÿÿSFÿÿÿÿT6RÿFEEN

ÿ

0123ÿ567899 9ÿÿ98ÿÿ8ÿ978 97ÿ8967ÿ !"ÿ#!$!%&"ÿ!ÿ&!"ÿ'$"(&)&*'+$"ÿ(,%-'./!"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 0123ÿ

012ÿÿ

ÿ

ULABVÿ
ÿ
JDOÿÿÿQÿ87ÿÿ@ABIÿÿ76ÿQWÿÿA99ÿ99ÿ7ÿ7X87ÿ677ÿJ6ÿ99ÿ7ÿ77ÿÿ 7OYÿ
ÿ Zÿ3 '['*'"ÿ+ÿ&+*&"ÿ'$"('(/*'+$&"\ÿ]7987Iÿ7997ÿS97Iÿ97ÿ9ÿ87ÿ7R8ÿ9 89Iÿ9^9Iÿ76 9ÿ9ÿ7997Iÿ8ÿ
Zÿ3 '['*'"ÿ+ÿ&+*&"ÿ!ÿ_`a&'*ÿ*+$*/%%,$*'\ÿA 87Iÿ97Iÿ77ÿW7997Iÿb9b9867Iÿ6767Iÿ77ÿ78 7ÿ9ÿ 89S9887ÿ
 89S7Iÿ 7ÿÿ68Iÿ78 97ÿÿ878Iÿ87ÿ7R8ÿ69S7989Iÿ9ÿ7997ÿ
JFOÿ BÿPABÿCKÿ]BÿFÿ8ÿÿ@ABÿS98ÿÿ ÿ98ÿÿW99ÿÿ98ÿ89ÿÿ7ÿ978 97ÿ8967ÿcÿ88Iÿ
ÿ89 ÿ79ÿÿ7ÿ98S97ÿÿ9997ÿW97887ÿ ÿ98ÿÿ@ABIÿ ^ÿS97ÿT688ÿ^b98ÿ9 9ÿÿ
@ABÿJ8ÿFÿc 8ÿ@Oÿ9ÿÿPABÿJ8ÿFÿÿÿdLBIÿ8ÿFÿÿÿc 8ÿ@ÿÿPABOÿc6ÿ768ÿÿ68ÿefb98ÿ9 9ÿÿPABgÿ
Bÿ^b98ÿÿPABIÿ78hÿÿ%!ia'&'(*'jÿk! '['*'"Iÿ98S97ÿ7ÿ6ÿ8969ÿÿbT8ÿ6 9ÿ69 Iÿ78686ÿ
ÿÿ99 9ÿÿbÿÿ76l9ÿ7ÿm b9887ÿ
J2Oÿ Qÿ 89ÿÿ^b98ÿ9 9ÿÿÿPABIÿÿ67ÿ98S97ÿÿ9997ÿW97887ÿ7m 6^ÿ9ÿ6ÿ7978 ÿ7ÿÿ
6 9ÿQPVYÿÿÿWIÿÿm b998 9ÿ9997ÿÿ7ÿ6ÿW9789W9ÿ6 ÿ  ÿQPVÿnÿoEÿ987ÿÿApÿqEÿrPÿÿÿ
JsOÿ d^b98ÿÿPABÿ96ÿ8bhÿÿ S9ÿt7ÿÿ78b98ÿÿÿ
JoOÿ u&'-('(v*'j\ÿh7ÿ6ÿ8ÿ886Iÿm6988ÿ89Sÿ9ÿ6 988ÿÿ9ÿ7ÿ7 97ÿ
JqOÿ u&![**'j\ÿh7ÿ6ÿ8ÿ886ÿÿ9ÿ7ÿ7 97ÿbÿ^ ÿ 89SÿJ7 Oÿ
JGOÿ 0![%'#!%*'j\ÿh7ÿ6ÿ8ÿ886ÿÿ9ÿ7ÿ7 97ÿbÿ^ ÿ7989SÿJ Oÿ
JNOÿ w!$('&*'j\ÿh7ÿ6ÿSÿ9ÿ7ÿ 7ÿx6 7Sÿ999ÿÿ ÿÿ^b98ÿÿPABIÿm ÿÿ977ÿ6ÿ7978 ÿÿS89 9ÿÿ
 89ÿÿ6 988ÿÿ9ÿ989Iÿ77ÿW99ÿb^79 ÿ]Vÿ2ÿBÿÿ 7ÿ9997ÿm b9887ÿ7ÿ8ÿ 89ÿ9 8ÿÿC68ÿ
b^79ÿCKÿ]V2ÿc6ÿ768ÿÿey69ÿÿ98ÿÿ979 8ÿ7ÿ79787ÿÿS89 9ÿQ9 9ÿ^89 ÿÿ6ÿ999ÿ
m b9887gÿBÿÿ78ÿÿ 77Iÿ9 8ÿÿ@ABÿ@AÿDDsFÿeBW99ÿÿ6 988ÿÿ9ÿ989gÿ
JMOÿ x6 ÿ7ÿS6ÿ6 ÿ978 9ÿ96 ÿ 8ÿ798^9Iÿ77ÿ^b98ÿÿPABÿCKÿ]BÿsIÿ ÿ 89ÿ6 ÿ89b69ÿ7ÿl9 ÿÿ
ÿÿ6 9ÿ96 ÿ 8ÿ798^9ÿJ79ÿÿ  ÿh7ÿzÿoEÿH9ÿÿqErPÿOÿ9ÿÿÿ7 8ÿÿ96 ÿÿ9797ÿ9 898{7ÿ
JDEOÿQ87YÿÿWIÿ697ÿÿ6 9ÿQPVÿÿ7ÿ87ÿ897Iÿ7 7ÿ 667Iÿ7 7ÿ978897Iÿ8ÿ
JDDOÿQÿ87ÿÿ89 ÿÿ68 9ÿ89 ÿÿ977Rÿ69 Iÿ6 ÿÿ6ÿ 89Wÿ999ÿW9789W9ÿ-`&('_&!"ÿ#!$!% +%"ÿ!ÿ
*&+%ÿ+ÿ[%! ÿJ9|7ÿ7ÿ7ÿ6ÿh7ÿ69W9ÿQ96 ÿP 8ÿV 98^9ÿJQPVOIÿ ÿ Iÿ7 7ÿ978897Iÿ
7  7ÿ 667ÿ9ÿÿ87ÿ897Oÿÿ_+(,$*'ÿ(,%-'*ÿ$+-'$&ÿ !ÿ&ÿ'$"(&)&*'jIÿcIÿ7b89^ÿÿÿ"/-ÿ !ÿ&!"ÿ
_+(,$*'!"ÿ8967ÿ9 7ÿ7ÿ7ÿÿ ÿÿ7ÿ7ÿÿÿ7797ÿÿÿb9ÿÿ7S9Iÿ77ÿ79ÿ
ÿ678ÿ76 ÿÿ978 9ÿ7ÿ89 ÿ
ÿ ÿ
ÿ
ÿ
}ÿ(+(&ÿ~ÿÿ}ÿ#!$!% +%"
ÿ

ÿÿÿÿÿÿUÿ ÿ76 ÿÿ89ÿÿ7ÿ79787ÿ987ÿ79ÿÿm9ÿm ÿ779b9988ÿÿ6ÿ699ÿ7968^98ÿd ÿ89ÿÿ87ÿÿ68 9Iÿ
7^ÿÿh7ÿÿÿ7ÿ67ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ((+&ÿ+%'!$(('/ÿ!"ÿ_+(ÿ[!%ÿ/$ÿ!"('-*'jÿ!ÿ}+(,$*'!"ÿ$+-'$&"ÿ(,%-'./!"ÿ!&"ÿ#!$!% +%"ÿ!ÿ[%! ÿ'ÿ*&+%ÿia'(/&"ÿ!$ÿia'((#!"\ÿ
2!%-+"ÿ!&,*(%'*"ÿ_!%ÿ_%+ /**'jÿku\ÿ
B7ÿ8967ÿm b986 7ÿJDEEFEEÿOÿ8ÿ6 ÿc89Iÿcÿ8ÿDIoÿ ÿ9ÿFÿ ÿ
3"*&[ +%"ÿ'$"($($'"ÿ_!%ÿ_%+ /**'jÿku\ÿÿ c89IcIÿ8ÿFsÿ9ÿ2oÿ ÿJ7ÿÿ b 7ÿÿEIFÿH7ÿ9ÿEI2ÿH7Iÿ789S8Oÿÿ
u&!%!"ÿ-'(!"ÿ!ÿ*&![**'jÿ'ÿu\ÿ
B7ÿ979ÿÿÿÿ6 9ÿ9788^9ÿQPVÿ9ÿ8ÿ6 ÿc89ÿcIÿ8ÿFsÿ9ÿ2oÿ ÿ
_%!&&"ÿk'%!ÿ*+$ '*'+$(ÿ$+-"ÿ%![%'#!%*'j\ÿ Bÿ89ÿÿ9 9ÿ7ÿ8b ÿF8ÿDEEDoEÿ HFÿP798ÿ7ÿ{7ÿ9^8967ÿÿ
P 86RIÿ6ÿm b988ÿÿDEEÿ Iÿ899ÿ6 ÿc89ÿÿ 9ÿÿÿ8ÿDEÿ9ÿDoÿ ÿ
_%!&&"ÿk'%!ÿ*+$ '*'+$(ÿ_!%ÿ%![%'#!%*'jÿ'ÿ Bÿ89ÿÿÿh7ÿ96 ÿÿ 7ÿ89ÿ
*&![**'jÿa+-aÿ!ÿ*&+%\ÿ
Bÿ89ÿÿ ÿ7ÿ8ÿ789 ÿ8ÿGEDFEÿ HFÿÿ
ÿ

JDFOÿQÿ87ÿÿ89 ÿÿ68 9ÿ89 Iÿ&ÿ_+(,$*'ÿ(,%-'*ÿ$+-'$&ÿ!ÿ&ÿ'$"(&)&*'jÿ"+&%ÿ(,%-'*ÿ7^Yÿ
Oÿ&ÿ_+(,$*'ÿ(,%-'*ÿ$+-'$&ÿ!$ÿ#!$!%*'jÿ!ÿ*&+%ÿ+ÿ[%! ÿ!ÿ&k!./'_ÿ+ÿ!./'_"ÿk!$!%#'ÿ!ÿ%!*+&v-!$(Iÿÿbhÿÿ
bOÿÿ6ÿ768ÿÿ6899 ÿ&ÿ"/_!%[*'!ÿk+a!%(/%ÿ!&ÿ*-_ÿ!ÿ*_( +%"ÿ"+&%"ÿ_!%ÿÿ1-ÿ79ÿÿW9789Wÿ69ÿ
9ÿÿ {8ÿÿ79ÿ7ÿ8 8ÿ6 ÿ ÿÿÿ978 9ÿ89 ÿ6ÿh7ÿ9ÿ9ÿ7Yÿÿ
ÿ ÿ
ÿ
ÿ
}ÿ(+(&ÿ'$"(&)&*'+$"ÿ"+&%"ÿ~ÿÿ1-ÿÿÿ*_( +%"ÿ
JD2Oÿc6ÿ768ÿ7ÿ687ÿLPAÿec979 8ÿÿ7ÿ978 97ÿQPVÿbÿ9ÿ7ÿ89 gÿJ 8H8HOÿ
JDsOÿP7799 9ÿÿ7ÿ978 97ÿ8967ÿ9ÿh7ÿÿ898 9ÿ77ÿ@786 9ÿsHFEENÿÿÿV89ÿ@t789ÿ9ÿB7ÿÿÿ
y988ÿÿP 86RÿJ 88HOÿc6ÿ768ÿÿ68ÿLPAÿ76ÿe@78 97ÿ8967Yÿc98ÿ
9978896ÿÿP 86Rgÿ
JDoOÿu+$('$#/(ÿ!&ÿ}%+!*(!ÿ!ÿ&!"ÿ'$"(&)&*'+$"ÿ(,%-'./!"ÿJ89ÿDqÿÿ@ABIÿCÿDEFGHFEEGOYÿ
ÿ

ÿ

ÿ

B7ÿ7S6 ^ÿÿ ÿ6ÿÿS97ÿT87ÿ7l97Iÿÿ988ÿÿÿT8ÿÿÿ999ÿx6 ÿ7ÿ687ÿ7ÿT87ÿ7l97ÿ779ÿ
987ÿ6ÿ68ÿÿT8ÿIÿm 6ÿ 86 ÿ9  8ÿbÿ678ÿBÿT8ÿÿÿ978 9ÿm ÿ78ÿS97 8ÿÿ
BÿT8ÿ!"*%'/%ÿ&ÿ'$"(&)&*'jÿ(,%-'*ÿ!$ÿ&ÿ"!ÿ(+(&'((ÿ&!"ÿ"!!"ÿ*%*(!%"('./!"ÿ#!$!%&"ÿ'ÿ&ÿ[+%-ÿk!!*/*'jÿ!ÿ&!"ÿ-(!'Iÿbÿÿ
8ÿ76998ÿ6ÿÿ7ÿ669ÿSÿ9ÿ988ÿ96lS 8ÿ68ÿÿ7SÿW69ÿÿ
BÿÿT8ÿ796^ÿÿ7X8ÿ9 9Yÿ
Oÿÿ/"('['**'jÿ!ÿ./!ÿ&!"ÿ"+&/*'+$"ÿ_%+_+" !"ÿ*+-_&!'!$ÿ&!"ÿ!'#,$*'!"ÿÿb78ÿ89ÿ9ÿm99Iÿ999ÿ9ÿ7688ÿÿ@ABÿ9ÿÿ
78ÿÿ 89Sÿ9 bÿÿ
bOÿd7ÿ  8l78967ÿ8967ÿl97ÿ6ÿm ÿÿ69ÿ7ÿ!./'_"ÿ'ÿ-(!%'&"ÿ6ÿÿÿ978 9ÿT8 Iÿ9Wlÿÿ7ÿ7S7ÿ
997ÿÿ76b99788ÿ9ÿW69Iÿ7ÿ 897ÿÿ6 988ÿ9ÿÿ8ÿÿ9ÿÿbÿ6ÿ7m 9ÿÿ 98{ÿÿ
Oÿd7ÿÿ!%'['**'+$"ÿ'ÿ&!"ÿ_%+!"ÿÿ86 ÿÿ 98{ÿÿ8ÿÿW69ÿÿÿ978 9ÿ9ÿÿ8ÿÿÿ978 9ÿ89  ÿÿ
Oÿd7ÿ'$"(%/**'+$"ÿk̀"ÿ'ÿ-$(!$'-!$(ÿ ÿbÿ7ÿ  8l78967ÿ7l967ÿÿÿ978 9Iÿ98T8ÿb 9ÿ6ÿe 6 ÿ
t7ÿ9ÿ 898gÿ6ÿ89^ÿ7ÿ9786 97ÿÿ7688Iÿ68998{ 9ÿ9ÿ 9bIÿ9Wlÿÿ7ÿ7ÿÿ69 8Iÿ 898ÿ
S896ÿ9ÿ789ÿ89 ÿÿÿ978 9ÿT8 Iÿ ÿbÿÿ@Aÿ2ÿÿ

4567ÿ9:;<5=>5?ÿ

ÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 13

MC

Memòria constructiva.

MC0
Treballs previs i Enderrocs
Prèviament al inici de treballs es procedirà a la retirada de peces sensibles que puguin arribar a
molestar per la realització dels treballs i a l’embolicat amb plàstic gruixut i estanc de material que
sigui compatible amb les actuacions.
Les actuacions, és limiten a ajudes de pelleteria en passos de les instal·lacions, aquestes es
realitzaran amb màquina perforadora amb aigua. Els residus generats, es podran emmagatzemar
en un contenidor per la seva retirada i tractament en el centre de triatge.
En cap cas, els contenidors de residus romandran a la via pública en festius i en caps de setmana i
més de 24hores els dies feiners.
MC1
Sistema de compartimentacions i acabats interiors
La cancel·la dels nous tancament serà per mitjà d’envans secs de plaques de guix laminat,
ancorat a estructura metàl·lica auxiliar. Entre l’estructura metàl·lica composta per canals i
muntants, és col·locarà una banda flexible de neoprè en la seva fixació amb elements existents, ja
siguin terres, sostres o paraments.
MC2
Fusteries.
Es col·locaran una porta doble a l’interior de cada recinte, del tipus metàl·lic i estanca al pas de
l’aire.
MC3
3.1

Sistema de condicionament. Instal·lacions i serveis.
Instal·lacions tèrmiques

Per tal de mantenir la temperatura dels dipòsit a 18º, s’utilitzarà una unitat exterior de bomba de
calor de 22.4 Kw de potència frigorífica, de com a mínim 2 unitats interiors connectables,
alimentació trifàsica, COP al voltant de 4.28, EER de 3,56, d’alimentació trifàsica i per un cabdal
d’aire de 7800 m3/h, muntada sobre solera en el badalot d’instal·lacions amb antivibradors, traçat
de conductes frigorífics de Ø9.52 per líquid i Ø19,05 per gas R410A, aïllats tèrmicament, de traçat
per dins de canal de PVC ancorada a paraments i sostres, on també s’hi hi allotjaran el cablejat
d’alimentació 5x4mm2 lliure d’halògens per alimentació i interconnexió de les màquines des del
quadre de control. Distàncies mínimes d’interconnexió entre màquines de 100m en horitzontal i de
50m. en vertical.
Unitats interiors de sostre amb envolvent de PVC, de potències frigorífiques de 9 i 11.2 KW,
d’alimentació monofàsica i d’uns cabdals d’aire no inferiors a 1.600 m3/h, amb interval de
funcionament mínim de 18º i una pressió sonora de 45dB(A) de màxim.
Sistema de control d’humitat per mitjà d’un humificador d’elèctrodes submergits, d’alimentació
trifàsica, captació d’aigua de xarxa pública i cilindre de rebuig. Incorpora sensors i software de
control per optimitzar l’eficiència energètica amb diagnòstic remot via GSM.
L’humificador tindrà unes prestacions de producció de vapor amb modulació contínua des del
20% amb una producció de vapor de 3Kg/h.
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Sistema d’aportació d’aire de renovació amb plenun i filtres de cel·lulosa F6 i filtre químic GF, i filtre
F9, conducte de xapa de diàmetre 200mm, ancorat a parament de pas d’instal·lacions fins accés
a cada dipòsit. Captació per mitjà de ventilador helicoïdal TD200 Silent per un cabdal de
descàrrega lliure de 690 m3/h.
Per mantenir les prestacions és realitzaran en l’entrada en cada recinte uns recintes
d’independència amb portes estanques.
3.2
Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació
Xarxa d’alimentació des de quadre general de protecció del museu, fins a subquadre de control
situat en dipòsit 1, compost per un interruptor general de 63A, amb protecció diferencial, xarxa
d’alimentació de 5x10 mm2 RZ, lliure d’halògens, col·locat per dins de canal existent i entubat en
el tram d’entrada a dipòsits.
Quadre de potència amb envolvent metàl·lica i porta transparent, amb protecció tetrapolar per
la unitat exterior, 2 proteccions bipolars per les unitats de clima interiors i 2 proteccions tetrapolars
pels humificadors i 1 protecció pel sistema de maniobra. Dins de l’armari és situarà també l’equip
de gestió.
Enllumenat d’emergència i senyalització en l’interior de cada dipòsit, amb xarxa de conductors
2x1.5mm+1.5TT, lliure d’halògens, per dins de tub rígid. Instal·lació a partir dels equips existents.
3.3
Subministrament d’aigua
Alimentació de humificadors per mitjà de tub de polipropilè de diàmetre ¾”, a partir de presa en
serveis sanitaris nivell 100.5, traçat per canal existent i vist per dins de dipòsit fins connexió a cada
humificador.
3.5
Evacuació de condensacions
Evacuació de condensacions i humificadors, tindran un primer tram de coure amb embut de
connexió en els humificadors i la resta serà de PVC de diàmetre serà de 40mm, amb unions
encolades fins el nivell últim de desguàs situat en el recinte general de clima interior del museu en
el nivell -1.

Projecte d’execució de condicionament climàtic de magatsems.
Museu Olimpic i de l’Esport J.A. Samarach · Av Estadi 60 08038 Barcelona.

15

Taller d'Arquitectura i Urbanisme Exp. 1901B

MN

NORMATIVA APLICABLE

En aplicació del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", es fan constar expressament
l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre
la construcció vigents.
MN 1

MN 1 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)
Certificado final de dirección de obres
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)
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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

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)

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
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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)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
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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
(BOE
23/6/2011)
RD
751/2011
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
COMPONENTES DE SEGURIDAD DE ASCENSORES

LA

COMERCIALIZACIÓN

DE

ASCENSORES

Y

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 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
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)
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
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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

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
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RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
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
COMPLEMENTARIAS

ELECTROTÉCNICO

PARA

BAJA

TENSIÓN.

INSTRUCCIONES

TÉCNICAS

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).
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA
POTENCIA
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
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)
PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE
AFECTEN A LES INSTAL·LACIONS EN ÚS NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE
SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LÍNIES ELÈCTRIQUES
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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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
TELECOMUNICACIÓN

EN

LOS

EDIFICIOS

PARA

EL

ACCESO

A

LOS

SERVICIOS

DE

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 regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Instal·lacions de protecció al llamp
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.
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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 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE08.
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)
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Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals
de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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II
DG IN
DGO 01
DGA 02
DGA 03
DGA 04
DGA 05
DGA 06
DGA 07
DGA 08
DGA 09
DGA 10

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Índex de la Documentació gràfica.
Implantació
Planta i Secció General
Plantes D1, D2 i badalot
Secció longitudinal 1
Secció longitudinal 2
Seccions Transversal
Plantes D1, D2 i badalot
Secció longitudinal
Secció longitudinal 2
Seccions Transversal

Emplaçament i Situació
Estat Actual
Estat Actual
Estat Actual
Estat Actual
Estat Actual
Proposta
Proposta
Proposta
Proposta
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III

PLECS DE CONDICIONS

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Sobre l'execució
Sobre el control de l'obra acabada
Sobre normativa vigent
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
1.1.1 Plaques de cartró-guix
2 FUSTERIES INTERIORS
2.1 Portes metàl.liques
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ

1.1 Generació
1.2 Transport
1.3 Emissors

2 VENTILACIÓ
3 IL.LUMINACIÓ
3.1 Emergència
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LIQUIDS
1.1 Connexió a xarxa
SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
1.1 Instal·lació interior
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2.
del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives
Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes.
Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà
al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents
documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament,
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que
afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà
comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat
tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
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a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin
les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves
característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris
d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i
del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del
CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per
a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les
normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de
l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els
agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control
de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes
innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
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Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4
Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establirse amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 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.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en
molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans prefabricats
1.1.1 Plaques de cartró-guix
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior
metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a
l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F,
Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTEDB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE.
8/10/1988.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
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Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de
vidre, dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP),
folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb
additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran
fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de
fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més
contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o
placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament
acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre
panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons
(cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles
telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements
singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample
igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el
sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria
metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre
panells es col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta
i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb altres elements, es
col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb
el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i
visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió
en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts
singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15
mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar
en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb
elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a
la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments,
els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la
trobada per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden
expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat
superior, interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un precèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons
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amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es
taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades
d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es
col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de
longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i
d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura
galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de
les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris
de fixació i neteja.
2 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions
d’accés a les diferents dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.
2.1 Portes metàl·liques
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE.
8/10/1988.
UNE.
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento
y los términos de adaptación al espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat
directament sobre fàbrica.
Porta metàl·lica col·locada,
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats
o trapa metàl·lica practicable.
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Característiques tècniques mínimes
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries
amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE.
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació
anticorrosiva.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es
faran amb maclatges rígids, formant angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del
suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció
del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin
l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Muntatge de les fulles mòbils.
Eliminació dels rigiditzadors.
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm.
Aplomat: ± 2 mm/m
Control i acceptació
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:
≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense
deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser
nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de
resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia
entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.
Amidament i Abonament
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura,
el contingut d’humitat, el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort
desitjat.
Els sistemes possibles són els següents:
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construcció: Partits o compactes.
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.
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Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento
y los términos de adaptación al espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la
instal·lació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992
ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización.
Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los
aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos
electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de
los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de
calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàl·lics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE
100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos
de chapa metálica. Pruebas de recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
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UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad
para plantas einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua
caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
1.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació.
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font
energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera
generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el
seu funcionament a l’hivern.
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot
ser l’electricitat.
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire
climatitzat al local.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència.
Refrigeradora: Dimensions i potència.
De coberta (roof-top): Dimensions i potència.
Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre
vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la instal·lació han de
ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a
la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les
seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les
especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge
s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la
retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions de la instal·lació
frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els
extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han
d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les
unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i
duradora, a la temperatura i pressió de servei.
Control i acceptació
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Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a
quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua.
Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació.
Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
1.2 Transport
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de
l’aparell generador fins a l’aparell emissor.
Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció
exterior de xapa si va per l’exterior.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la
instal·lació. Poden haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de
programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió
dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra
s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les
característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar
superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles.
Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams
encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb
el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment
si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin
l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les
parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La
canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi
pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris
soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal
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preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics.
Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de
protecció.
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de
comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes
elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir
l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del
fabricant i industrial seguint especificacions de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament
amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge
de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica.
Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure
dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb
estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de
realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.
1.3 Emissors
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament
de l’aparell o mitjançant conductes i reixetes.
Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o
embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer
arribar l’aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de
comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al
projecte.
Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
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Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per
la D.F. Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions
d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de
ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i
comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el
conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels
punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar
fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i
les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a
l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats
amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que
s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la
documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel
fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació
no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la instal·lació frigorífica i les
connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat
aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs
per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats
d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha
d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la
temperatura i pressió de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte
al que dóna servei. No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt
acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes
es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o
igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb
reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços
del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La
distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió
s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al
sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m
de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han
d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >=
10°C. Les unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte,
colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta
norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de
cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície
exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es
tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components
que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre
els conductes o accessoris i el sistema de suport.
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament
unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta
recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa
pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap
dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10
cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior
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o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de
l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la D.F.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils.
Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i
muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió
hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material
d’aïllament.
Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables. Característiques de màquines i muntatge d’elements de control.
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços
deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el
funcionament.
Reixes i difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m² o ml, segons mides, dels conductes.
2 VENTILACIÓ
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR,
Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento
y los términos de adaptación al espectro.
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Components
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o
conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic.
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte.
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas
de l’aire.
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són
aparells que forcen mecànicament la ventilació interior d’un local.
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació
Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilació: Dimensions i potència.
Execució
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els
tubs no han de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha
d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els
conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral
de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el
secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de
la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó
de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada
per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20
mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces
han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical
de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte
principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte
principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció
connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de
runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció
corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica,
perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin
de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6),
evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues
cares.
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les
reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la
seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim
normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar
formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o
deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre
ha de ser: Llargària x Alçària.
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Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran
cap de les seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments
abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu
embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte
funcionament.
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa
d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que
el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol
obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de
descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de
col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació
mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris.
Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en
aquest punts.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves
d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació
de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència de
fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor
elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible
d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes.
Amidament i abonament
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces
especials, amidada la llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc.
3 IL·LUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas
Complementarias. Instrucción 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D
363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment
administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció
9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la
UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento
y los términos de adaptación al espectro.
3.1 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per
facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de
pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de
protecció existents.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local.
En cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de
fluorescència el mínim serà una làmpada.
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i
posta en estat de repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els
dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la
posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores:
secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació
d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de
l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de
la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera
com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un
sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres
elèctrics.
Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els
següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis
de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin
equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis.
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La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al
produir-se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per
sota del 70% del seu valor nominal.
Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats
de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions,
connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de
referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.
Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE
EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 18521:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE
127010:1995 EX.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento
y los términos de adaptación al espectro.
Peces d'acer galvanitzat:
UNE.
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988
Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000,
UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Connexió a xarxa
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Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des
de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les
aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de
sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma
independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una
única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper
d’aquesta a la xarxa general de sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El
material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les
càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de
la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les
condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte
les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o
baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la
xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors
queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,
han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim
hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un
contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de
quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la
directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues
exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop
instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha
de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de
condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm,
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sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el
cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i
continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a
la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs
han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i
recolzar per a impedir el seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques
del fabricant.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i
comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous
de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.

SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de
l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat
enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació
inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la
certificació de productes. RD 1942/1993.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
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UNE.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra
incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento
y los términos de adaptación al espectro.
Components
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de
la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a
les especificades en les normes UNE corresponent a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos,
comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan
pel que fa a mides, qualitats i materials.
Execució
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en
la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per
la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de
la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha
d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ±
1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir
danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixarla. S'han d'utilitzar els forats existents.
Control i acceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i
ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques,
comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de
funcionament dels detectors i de la central.
Verificacions
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació.
Amidament i abonament
ut els elements.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
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Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia
elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD
842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D
363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformación. RD 3275/82.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de
tensión.RD7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento
y los términos de adaptación al espectro.
1.1 Instal·lació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA)
fins al punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa
general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les
pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves
instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la
companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les
tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.
Components
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació
individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la
instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i
integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les
sobrecàrregues i tallacircuits.
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Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic
(IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics,
per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense
recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior
de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i
commutats. Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat
AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la
documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de
projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no
haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels
elements.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es
faran mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis
sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició:
± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els
registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de
comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm.
Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el
cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de
quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram,
fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions,
cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les
unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica,
connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els
laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i
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laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació:
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus
mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de
vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta
única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han
considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs.
Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i
mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de
connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les
seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys
mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de
penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació
mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han
d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots
els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors:
radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >=
10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <=
80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de
quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica,
ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm,
aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la
indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i
connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o
fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base
per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan
es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions
a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge 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.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de
mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i 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. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
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Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació
d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la
instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat:
comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.
Barcelona, 27 deJuny del 2019
Toni Camps i Huguet
Arquitecte
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AMIDAMENTS
OBRES DE CONDICIONAMENT CLIMÀTIC DE DIPÒSITS DE MAGATZEMATGE
Promotor: Fundació Barcelona Olímpica ∙ Av. De l'Estadi 60 ∙ 08038 Barcelona
Observacions En el preu de dada partida anirà inclós la p.p. d'acopis necessaris per la seva realització, així com la

rtirada de residus i la neteja.
Tambè resta inclòs en el preu de cada partida, la part proporcional de les mesures de seguretat i salut
en la construcció.

CAPITOL I ∙ CLIMATITZACIÓ
Partida

U. Descripció

Amidament

1,01,01 Ut. UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR

Subministrament i col∙locació d'unitat exterior de bomba de calor per
gas R410A, alimentació trifàsica (400V/50 Hz), potència frigorífica
nominal de 22,4 Kw, EER 4.5, rang de funcionament de ‐15º fins a
40º, COP de 4.28, diàmetre de tuberies 9,52/19,05, connectivitat fins
a 10 unitats interiors, control mitjançant micro‐procesador, de mides
aproximades de 1080x480x1428 mm, pes net de 170Kg, pressió
sonora de 56 dB(A), cabdal d'aire de 139 m3 /min, de longitud mínima
de canonada frigorífica total de 100m entre unitats interiors i
exterior, diferència mínima d'alçada d'instal∙lació de 50m.
La unitat s'entén connexionada i funcionament. Inclou tot elements
necessari pel seu muntatge, suports antivibradors, mitjans auxiliars
d'elevació, connexions, càrrega de refrigerant, taxes, proves de
funcionament i ajust
Unitats
Unitat Exterior

Longitud
1,00

Ample

1,00

Altura
1,00

Subtotal
1,00

1,00

1,00
1,01,02 Ut. UNITAT INTERIOR DE SOSTRE 9 Kw

Subministrament i instal∙lació d'unitat interior de sostre amb
envolvent de PVC, amb descàrrega directe per gas R410A, bomba de
calor, d'alimentació monofàsica (230V/59HZ) per una potència
frigorífica de 9Kw, cabdal d'aire 1630 m3/hora, sonoritat màxima de
43 dBA. Muntada, connexionada i en funcionament
La unitat s'entén connexionada i funcionament. Inclou tot elements
necessari pel seu muntatge, suports antivibradors, mitjans auxiliars
d'elevació, connexions, càrrega de refrigerant, taxes, proves de
funcionament i ajust
Unitats
Dipòsit 1

Longitud
1,00

Ample

1,00

Altura
1,00

Subtotal
1,00

1,00

1,00
1,01,03 Ut. UNITAT INTERIOR DE SOSTRE 11,2 Kw

Subministrament i instal∙lació d'unitat interior de sostre amb
envolvent de PVC, amb descàrrega directe per gas R410A, bomba de
calor, d'alimentació monofàsica (230V/59HZ) per una potència
frigorífica de 11,2Kw, cabdal d'aire 1690 m3/hora, sonoritat màxima
La unitat s'entén connexionada i funcionament. Inclou tot elements
necessari pel seu muntatge, suports antivibradors, mitjans auxiliars
d'elevació, connexions, càrrega de refrigerant, taxes, proves de
funcionament i ajust
Unitats

Dipòsit 2

Longitud
1,00

1,00

Ample

Altura
1,00

Subtotal
1,00

1,00

1,00

1,01,04 ml TUBERIA FRIGORÍFICA

Subministrament i col∙locació de canonada de diàmetre 9,52 per
líquid i 19,05 per gas R410A, aïllada i col∙locada dins de canal de PVC
de 250x1500 ancorada a paraments. Inclós, p.p. d'elements d'unió,
vàlvules necessàries, , taxes, proves d'estanqueïtat i la canal de PVC.
Unitats

Longitud

Ample

Altura

Subtotal

Dipòsit 1

1,00

50,00

1,00

1,00

50,00

Dipòsit 2

1,00

40,00

1,00

1,00

40,00

90,00
1,01,05 Ut AIRE D'APORTACIÓ

Subministrament i col∙locació de plenum , amb filtre de cel∙lulosa F6,
químic GF i altre filtre F9, ventilador helicoïdal TD‐200 Silent,
conducte de xapa de diàmetre 200mm, ancorat a parament. Inclou
p.p. d'accessoris de unió, reixa de captació de 15x30 cm, reixes
d'extracció de 15x25cm d'alumini, comportes tallafocs, tot complert
muntat, connexionat i en funcionament.
Unitats
Dipòsits

Longitud
1,00

Ample

1,00

Altura
1,00

Subtotal
1,00

1,00

1,00
1,01,06 Ut HUMIFICADOR

Subministrament i col∙locació d'humificador de vapor per elèctrodes
submergits, amb control integrat i cilindres d'un sol ús. Tipus
Humisteam X‐Plus 3 Kg/h o equivalent. Muntat mural i connexionat.
Inclou p.p. d'accessoris de desguàs, connexions, connexions i proves
de funcionament.
Unitats

Longitut

Ample

Altura

Subtotal

Dipòsit 1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Dipòsit 2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

CAP I CONDICIONAMENT CLIMÀTIC
CAPITOL II ELECTRICITAT, CONTROL I GESTIÓ
Notes generales per totes les partides:
S'utilitzaran materials amb possessió del segell de qualitat INCE
Partida

U. Descripció

Amidam

2,01,01 m2 PROTECCIÓ NOVA LINIA D'ALIMENTACIÓ

Subministrament i col∙locació de protecció de nova línia
d'alimentació des de quadre general de protecció, amb protecció de
fusibles de 63Amp, protecció tèrmica i diferencial.
Unitats
General

Longitud
1,00

48,00

Ample

Altura
1,00

Subtotal
1,00

48,00

1,00

2,01,02 m2 NOVA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ

Subministrament i col∙locació de nova línia d'alimentació des de
2
,
quadre general de protecció, de cable KZ 5x10mm lliure d'halògens

col∙locat sobre bandeja existent i tram final entubat, fins a nou
subquadre de protecció i control situat en el nivell de dipòsit nùm. 1
Unitats
General

Longitud
1,00

Ample

48,00

Altura
1,00

Subtotal
1,00

48,00

48,00
2,01,03 m2 SUBQUADRE DE PROTECCIÓ I CONTROL

Subministrament i muntatge de subquadre de control i protecció,
compost per armari amb envolvent metàl∙lica i porta transparent, 2
tèrmics i diferencial tetrapolars per unitat exterior, 2 tèrmics i
diferencial bipolars de protecció per evaporadors interiors, 2 tèrmics
i diferencial de protecció per humificadors del tipus tetrapolar, i 1
tèrmic i diferencial per ventilador, protecció de maniobra. Muntat i
connexionat.
Sistema de gestió i control per microprocessador PC5‐premium, ports
fielbus/bms, terminal d'usuari PGD, LCD 132x64P encastat, amb
programació de mesura, senyal d'alarmes a mòbil, amb programa
específic instal∙lat i configurat.
Unitats

General

Longitud
1,00

Ample

1,00

Altura
1,00

Subtotal
1,00

1,00

1,00
2,01,04 m2 CONNEXIÓ EQUIPS CLIMA I HUMIFICADORS

Subministrament i col∙locació dins de CANAL DE PVC, de cable RZ de
5x2.5 mm2 , lliure d'halògens, per intercomunicació entre aparell de
clima i humificadors
Unitats

Longitud

Ample

Altura

Subtotal

Dipòsit 1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Dipòsit 2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
2,01,05 m2 ALIMENTACIÓ EQUIP D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR

Subministrament i col∙locació per dins de canal de PVC, de
conductors elèctric RZ 2x2.5+2.5TT mm2, lliure d'halògens, des de
subquadre de protecció i control fins equip ventilador a, per
alimentació de ventilador d'aportació. Muntat i connexionat
Unitats
Ventiladors

Longitud
1,00

Ample

38,00

Altura
1,00

Subtotal
1,00

38,00

38,00
2,01,06 m2 SONDES DE CONTROL

Subministrament i col∙locació de sondes de control de humitat,
connectades a centraleta.
Unitats

Longitud

Ample

Altura

Subtotal

Dipòsit 1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Dipòsit 2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,01,06 Ut. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

Formació des de lluminàries existents, de nova lluminària de
superfície, alimentada per conductor de 2x1.5mm2+1TT , lliure
d'halògens, col∙locat dins de tub rígid
Unitats

Longitud

Ample

Altura

Subtotal

Dipòsit 1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Dipòsit 2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

CAP II ELECTRICITAT, CONTROL I GESTIÓ

CAPITOL III OBRA CIVIL
3,01,01 m2 OBERTURA EN PARAMENT SEC

Formació d'obertura en parament sec, per ubicació de subquadre de
comandament i control tèrmic, amb retirada de runa i transport a
abocador autoritzat.
Unitats
Dipòsit 1

Longitud
1,00

Ample

0,80

Altura
1,00

Subtotal
2,05

1,64

1,64
3,01,02 m2 TRASDOSSAT SEC 61/400

Subministrament i col∙locació de trasdossat sec, compost per una
placa de cartró guix laminat de 15mm de gruix i estructura metàl∙lica
fina auxiliar de 46mm de gruix, inclós p.p. de tractament de junt
deixant la superfície llesta per pintar
Unitats
Dipòsit 1

Longitud
1,00

Ample

1,20

Altura
1,00

Subtotal
2,80

3,36

3,36
3,01,03 m2 ENVA SEC 91/400 LR

Subministrament i formació d'envà sec, compost per dues plaques de
cartró guix de 15mm de cada una, estructura metàl∙lica fina auxiliar
de 46mm, llana de roca de 40Kg/m3 de densitat, Inclou banda
d'escuma de neoprè en perímetres, tractament de junts i visos,
deixant la superfície llesta per pintar.
Unitats

Longitud

Ample

Altura

Subtotal

Dipòsit 1

1,00

4,65

1,00

2,50

11,63

Dipòsit 2

1,00

2,26

1,00

2,80

6,33

17,95
3,01,04 m2 SOSTRE SEC 91/400 LR

Subministrament i formació de sostre sec, compost per dues plaques
de cartró guix de 15mm de cada una, estructura metàl∙lica fina
auxiliar de 46mm, llana de roca de 40Kg/m3 de densitat, Inclou banda
d'escuma de neoprè en perímetres, tractament de junts i visos,
Unitats
Dipòsit 1

Longitud
1,00

4,65

Ample

Altura
1,00

Subtotal
2,50

11,63

11,63

3,01,05 Ut PORTA ESTANCA P1

Subministrament i col∙locació de porta estanca a l'aire (fuga d'aire de
2 m³/h a 1000 Pa), d'acer, de 169x203 cm, de dues fulles de doble
paret, de 44 mm de gruix, marc d'ancoratge de xapa d'acer
galvanitzat amb aïllament de llana de roca, manetes per accionament
per els dos costats d' alumini fos a pressió, junta estanca de cautxú
APT.
Unitats
Dipòsit 1

Longitud
1,00

Ample

1,00

Altura
1,00

Subtotal
1,00

1,00

1,00
3,01,,06 Ut PORTA ESTANCA P2

Ídem anterior de mides 120cm x 203 cm
Unitats
Dipòsit 2

Longitud
1,00

Ample

1,00

Altura
1,00

Subtotal
1,00

1,00

1,00
3,01,07 m2 PINTURA AL PLÀSTIC SOBRE PARAMENTS

Aplicació de pintura sobre paraments verticals, de plàstic blanc, amb
una mà d'emprimació i dues d'acabat.
Unitats

Longitud

Cares

Altura

Subtotal

Trasdossat

1,00

3,86

1,00

2,50

9,65

Trasdossat

1,00

1,20

1,00

2,80

3,36

Tancament d1

1,00

4,65

2,00

2,60

24,18

Tancament d2

1,00

2,26

2,00

2,80

12,66

37,19
3,01,08 m2 PINTURA AL PLÀSTIC SOBRE ELEMENTS HORITZONTALS

Aplicació de pintura sobre paraments horitzontals, de plàstic blanc,
amb una mà d'emprimació i dues d'acabat.
Unitats
Dipòsit 1

Longitud
1,00

Cares

4,65

Altura
2,00

Subtotal
1,00

9,30

9,30
3,01,09 m2 PINTURA SOBRE METALLS

Pintat d'elements metàl∙lics, a l'esmalt sintètic de color gris fisc. Dues
mans
Unitats

Longitud

Ample

Cares

Subtotal

P1

1,00

1,70

2,10

2,00

7,14

P2

1,00

1,26

2,10

2,00

5,29

12,43

CAP III∙ OBRA CIVIL

Barcelona,Juny 2019
Taller d'Arquitectura
Toni Camps
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DOCUMENTA ANNEXES AL PROJECTE
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
EVALUACIÓ DEL VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
FOTOGRAFIES
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Dades de l’obra
Tipus d’obra
Emplaçament
Superfície d’actuació
Promotor
Arquitecte autor del Projecte Bàsic
Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seg. i Salut

Condicionament climàtic de magatzems
Museu Olímpic i de l’Esport J.A. Samaranch
Av de l’Estadi 60 08038 Barcelona
112.17 m2
Fundació Barcelona Olímpica
Antoni Camps i Huguet
Antoni Camps i Huguet

Dades tècniques de l’emplaçament
Topografia
Característiques del terreny
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn

No es precisen para aquesta actuació
Espai verd amb equipament esportius i
culturals
Clavegueram, baixa tensió, aigua sanitària i
telecomunicacions.

Instal·lacions de serveis públics
Ubicació de vials
Nombre
Ample
Densitat de circulació
Ample calçada

1
60 m
Mitja
20 m

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut
a l'obra.
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:

-

Evitar riscos

Projecte d’execució de condicionament climàtic de magatzems.
Museu Olimpic i de l’Esport J.A. Samarach · Av Estadi 60 08038 Barcelona

56

EBSS
Taller d'Arquitectura i Urbanisme Exp. 1901B

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors,
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
Mitjans i maquinaria
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
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- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Enderrocs

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Ram de paleta

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Instal·lacions

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobreesforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex II del RD 1627/1997)

-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del
lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Mesures de protecció col·lectiva

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
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-

-

-

circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Mesures de protecció individual
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del
qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
-

-

Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i
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adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels
possibles accidentats.
Normativa de Seguretat i Salut
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O
MÓVILES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
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 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició
de la Directiva 92/57/CEE
Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 .
30 abril (BOE 01/05/98)
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)
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: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)
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 19/10/06)

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

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, de 14 d’abril
(BOE 23/04/97)

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

R.D. 488/97. 14 abril
(BOE: 23/04/97)
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

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

R.D. 665/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

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

R.D. 773/1997.30 mayo
(BOE: 12/06/97)

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

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns
capítols de la “ordenanza de
seguridad e higiene en el
trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
(BOE: 02/11/89)

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

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10
diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53)
O. 23
septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener
de 1956
Derogat capítol III pel RD
2177/2004

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

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984
(BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987
(BOE: 15/01/87)

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
O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

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

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(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

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

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

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

Barcelona, a 25 de Juny de dos mil dinou
Taller d'Arquitectura i Urbanisme

Toni Camps i Huguet · Arqte.
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EGRC

Avaluació del volum i les característiques dels residus.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

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

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Condicionament climàtic de magatzems
Museu Olímpic i de l'Esport J.A. Samarach / Av de l'Estadi 60

Municipi :

Barcelona (08038)

Barcelonès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

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

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:

no es considera residu:
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
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
-

a l'abocador
-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,001

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc
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Comarca :

0,7556

3
0,00 m

0,7554

0,00 t

Residus de construcció
Codificació res

Pes/m2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
1,1185

0,0896

1,1665

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,4771
0,4749
0,1024
0,0511
0,0130

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,5300
0,3392
0,1537
0,1266
0,0169

0,0380

0,0556

0,0285

0,3715

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0157
0,0206
0,0108
0,0085

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0586
0,1348
0,1547
0,0234

totals de construcció

3
1,54 m

1,17 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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gestió dins obra

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

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
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.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
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

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 que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
0,47
0,48
0,01
0,02
0,00
0,01
0,01

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els 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
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

no

si

no

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

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

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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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 reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
residu 1
gestor

adreça

codi del gestor

adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
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**: num. transports a 200 €/ transport

0
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 dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** 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 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

0,46

5,50

2,29

1,83

Maons i ceràmics

0,72

8,59

3,58

2,86

-

Petris barrejats

0,21

-

1,04

-

3,11

Metalls

0,03

-

0,16

-

0,47

Fusta

0,08

-

0,40

-

1,19
0,00

-

Vidres

0,00

-

-

-

Plàstics

0,18

-

0,91

-

2,73

Paper i cartró

0,21

-

1,04

-

3,13

Guixos i no especials

0,19

-

0,97

-

2,91

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

2,08

14,08

0,00

100,00

4,69

13,54

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

132,32 €

3
2,08 m

El pressupost de la gestió de residus és de :

132,32 euros
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documentació gràfica

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

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a 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 liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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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 per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'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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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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 del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

1,17 T

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T
1,17 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

0,0 Tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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FTG

Fotografies.

Dipòsit 1

Projecte d’execució de condicionament climàtic de magatsems.
Museu Olimpic i de l’Esport J.A. Samarach · Av Estadi 60 08038 Barcelona.
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Taller d'Arquitectura i Urbanisme Exp. 1901B

Vestíbul nucli de comunicació

Dipòsit núm. 2

Projecte d’execució de condicionament climàtic de magatsems.
Museu Olimpic i de l’Esport J.A. Samarach · Av Estadi 60 08038 Barcelona.
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Taller d'Arquitectura i Urbanisme Exp. 1901B

Accés dipòsit núm 2

Interior dipòsit núm 2

Barcelona, a 27 de Juny de 2019
Taller d'Arquitectura i Urbanisme

Toni Camps i Huguet · Arqte.

Projecte d’execució de condicionament climàtic de magatsems.
Museu Olimpic i de l’Esport J.A. Samarach · Av Estadi 60 08038 Barcelona.
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