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MD 1. GENERALITATS
MD 1.1

Objecte del projecte

L’objecte d’aquest projecte és redactar els documents tècnics necessaris per a la construcció de 48
habitatges protegits, distribuïts en 4 edificis de 12 habitatges.
L’any 2008 es va visar pel COAC el projecte bàsic i executiu dels 48 habitatges amb número de
visat 2008403158 i que va obtenir llicència d’obres atorgada per l’ajuntament de Sant GregoriAquest projecte s’ha desenvolupat en quatre fases, en l’actualitat hi ha construïdes les fases, 1, 2 i 3
i falta per construir la 4ª fase que correspon a l’edifici “D”. Per la construcció d’aquest 4ª fase en
compliment de la resolució de l’Agencia de l’Habitatge del departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya cal adaptar el projecte redactat el 2008 als requeriments del Decret de
d’Habitabilitat 141/2012, el projecte redactat anteriorment donava compliment al Decret
d’Habitabilitat 259/2003.

MD 1.2

Emplaçament

L’edifici projectat està situat en el sector de desenvolupament residencial Can Serra del municipi de
Sant Gregori, en unes parcelāles específicament assignades per a la construcció d’habitatges amb
aquesta tipologia.

MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
MD 2.1

Solució adoptada

La disposició dels blocs d’habitatges ve regulada pel document urbanístic aprovat “Pla Parcial
Sector d’en Serra”.
Es tracta de quatre paralālelepípede de 31x15 m que formen els quatre blocs d’habitatges
plurifamiliars aïllats. Aquests edificis situen les seves façanes principals a Nord i Sud.

MD 2.2

Tipus d’intervenció

MD 2.3

Ús característic de l’edifici i altres usos previstos

MD 2.4

Programa funcional

La intervenció és de nova construcció.

L’ús a què es destina cada un dels edificis és el d’habitatge plurifamiliar en les plantes sobre rasant i
d’aparcament vinculat als habitatges, a la planta sota rasant.

Cada un dels edificis es desenvolupa en 4 plantes: planta baixa + dues plantes pis, sobre rasant i
una planta soterrada. A la planta baixa s’hi ubica l’accés, tant dels habitatges, com al garatge, amb
accessos independents, i quatre habitatges, dos per escala. En les plantes pis 1 i 2 es disposen un
total de 8 habitatges, dos per escala i planta.
El conjunt de totes les plantes es distribueixen a través d’un nucli de comunicació vertical,
comunicat per ascensor.
Els itineraris d’accés a tots els habitatges són adaptats.

MD 2.5

Compliment de la normativa urbanística

La normativa urbanística aplicable és la del PPU “Sector Pla d’en Serra”. Tipus d’ordenació:
Edificació Aïllada Plurifamiliar.
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Paràmetres

Dades del planejament
Plantes sobre rasant
468 m ² (15 x 31)
Plantes sota rasant
501,95 m² (16,35 x 30,70)
4 habitatges per planta
A carrer - 4 m
Partions Nord - 5 m
Entre edificacions - 10 m
PB + 2 PP
10 m

Ocupació màxima
Densitat màxima
Separacions mínimes
Nombre de plantes
A.R.M.

MD 2.6

Dades del projecte
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix

Quadre resum de superfícies útils

Superfície útil aparcaments amb espais de maniobra vinculats

Aparcament 01
Aparcament 02
Aparcament 03
Aparcament 04
Aparcament 05
Aparcament 06
Aparcament 07
Aparcament 08
Aparcament 09
Aparcament 10
Aparcament 11
Aparcament 12
Aparcament 13
Aparcament 14
Aparcament 15
Aparcament 16
Aparcament 17
Aparcament 18

Sup. TOTAL ÚTIL

25,00 m² Assignat habitatge Escala 1 Habitatge 2-2
25,00 m² Assignat habitatge Escala 1 Habitatge 1-2
25,00 m² Assignat habitatge Escala 2 Habitatge 1-1
25,00 m² Assignat habitatge Escala 1 Habitatge B-1
25,00 m² Assignat habitatge Escala 2 Habitatge 2-2
25,00 m² Assignat habitatge Escala 2 Habitatge 1-2
25,00 m² Sense assignació
25,00 m² Sense assignació
25,00 m² Sense assignació
25,00 m² Sense assignació
25,00 m² Sense assignació
25,00 m² Assignat habitatge Escala 1 Habitatge 2-1
25,00 m² Assignat habitatge Escala 2 Habitatge 2-1
25,00 m² Assignat habitatge Escala 1 Habitatge 1-1
25,00 m² Assignat habitatge Escala 1 Habitatge B-2
25,00 m² Assignat habitatge Escala 2 Habitatge B-1
25,00 m² Assignat habitatge Escala 2 Habitatge B-2
25,00 m² Sense assignació

450,00 m²

Habitatge E1 B1 – E2 B1
S
Sala
H1
Habitació 1
H2
Habitació 2
H3
Habitació 3
C
Cuina
B1
Bany 1
B2
Bany 2
D
Distribuïdor
R
Rebedor

28,10 m²
11,80 m²
10,05 m²
7,20 m²
9,75 m²
2,95 m²
5,10 m²
4,65 m²
5,10 m²

Sup. Total útil Habitatge B1

84,70 m²

EE

Espai Exterior protegit

5,30 m²

Habitatge E1 B2 – E2 B2
S/C
Sala- Cuina
H1
Habitació 1
H2
Habitació 2
H3
Habitació 3
B1
Bany 1
RT
Rentador
D
Distribuïdor
R
Rebedor

33,10 m²
10,35 m²
9,15 m²
8,80 m²
4,95 m²
1,50 m²
4,65 m²
3,05 m²

Sup.

Total útil Habitatge B2

75,55m²

EE

Espai Exterior protegit

6,30 m²
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(es vincula el 42% dels espai exterior associat 12,60 m²)

(es vincula el 50% del espai exterior associat 12,60 m²)

Habitatge 1-1 / 1-2 / 2-1 / 2-2
S
Sala
H1
Habitació 1
H2
Habitació 2
H3
Habitació 3
C
Cuina
B1
Bany 1
B2
Bany 2
D
Distribuïdor
R
Rebedor

28,00 m²
12,00 m²
8,00 m²
10,00 m²
9,80 m²
5,00 m²
4,00 m²
3,20 m²
5,00 m²

Sup. Total útil Habitatges 1-1 / 1-2 / 2-1 / 2-2

85,00 m²

EE

10,00m²)

Espai Exterior protegit

MD 2.7
Planta
Soterrani

5,00 m²(es

vincula el 50% dels espai exterior associat

Quadre resum de superfícies construïdes
m²
Habitatges

m²
Z. Comuns

m²
Aparcament

m²
Total planta

-

207,45

294,50

501,95

Baixa

402,20

83,00

-

485,20

Pis 1

444,80

40,40

-

485,20

Pis 2

444,80

40,40

-

485,20

1.291,80

371,25

294,50

Total Edifici

MD 2.9

1.957,55

Descripció general sistemes que composen l’edifici

SUSTENTACIÓ: Llosa de formigó armat.
ESTRUCTURA: L’estructura es planteja de formigó armat amb forjats unidireccionals. La planta
soterrada es construirà perimetralment amb murs de formigó armat.
ENVOLVENT: Les façanes es faran amb tancament tradicional d’obra de fàbrica amb paraments
d’obra vista i paraments d’obra per a revestir. La coberta es farà amb un sistema lleuger de
subestructura de perfils galvanitzats tipus TECTUM i acabat de teula àrab.
La fusteria serà d’alumini anoditzat amb persianes com a sistema de protecció solar.
COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS: Les divisions interiors a la planta baixa es faran amb envans
d’obra ceràmica. Els banys s’enrajolaran i la resta d’interiors s’enguixaran i pintaran. Els paviments
interiors es faran amb rajola de gres, els espais comuns es pavimentaran amb pedra natural
calcària i el garatge es deixarà de formigó vist amb acabat remolinat.
CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS:
SANEJAMENT: Les baixants i xarxa general de recollida d’aigües residuals seran de PVC, les
abraçadores seran d'acer galvanitzat. El desguàs d'inodors i abocadors es faran sempre
directament a la baixant.
Es preveurà arquetes en la xarxa enterrada i registres en la xarxa penjada, a peu de baixants,
trobades de colālector i en general en tots els punts de la xarxa en que es pugui produir embús. La
conducció entre registres o arquetes serà en trams rectes i amb un pendent uniforme.
Tot el material a instalālar portarà el segell de qualitat AENOR.
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XARXA AIGUA: La xarxa de lampisteria serà de coure. Els inodors aniran equipats amb fluxors que
permeten estalvis del volum d’aigua consumida.
Les aixetes dels equips sanitaris seran amb economitzador de cabal.
Es preveu la producció d’A.C.S. amb plaques captadores d’energia solar situades en la coberta
de l’edifici. Aquests captadors, aniran associats als dipòsits d’acumulació individuals de cada
habitatge.
Donat que el sistema de captació solar no garanteix la temperatura d'acumulació durant tots els
mesos de l'any es preveu com a sistema complementari d'escalfament una caldera de gas
natural.
La instal.lació estarà dotada d'un sistema de retorn per mantenir la temperatura de la xarxa.
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT: La realització de la instal.lació elèctrica es farà segons el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de Agosto de 2002, per un instalālador degudament
autoritzat pels S.S.T.T. d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
Els equips d’enllumenat es definiran seguint criteris d’estalvi energètic i d’eficàcia lumínica,
considerant en primer lloc el grau de confort de les persones i els rendiments lúmens/w de
cada equip.
Els dispositius privats de comandament i protecció, constaran d’un interruptor general automàtic
magneto tèrmic unipolar, precintable, que permeti l’accionament manual per control de potència i un
relè diferencial d’alta sensibilitat (40 m.A.). Tot anirà posat a l’interior d’una caixa aïllant.

MD 3. PRESTACIONS DE L’EDIFICI
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques
del CTE. S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els
llindars establerts al CTE.
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del
Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis.
Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques
també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les
mateixes prestacions

MD 3.1

Seguretat Estructural (SE)

S'assegurarà que l'edifici tingui un comportament estructural adequat davant les accions i
influències previsibles a les que pot estar sotmès durat la seva construcció i el seu ús residencial..
L'edifici s’ha projectat i es construirà i mantindrà de forma que compleixi amb viabilitat adequada les
exigències bàsiques que s'exigeixen a DB-SE.
S’especificaran els paràmetres i procediments per assegurar la satisfacció de les exigències
bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat
estructural a partir dels DB:
- DB-SE Seguridad Estructural
- DB-SE-AE Acciones en la Edificación
- DB-SE-C Cimientos
- DB-SE-A Acero
- DB-SE-F Fábrica
- DB-SE-M Madera
Les estructures de formigó estaran regulades per la Instrucció de Formigó Estructural
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SE 1. Resistència i estabilitat
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb
els valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la
deformació.
SE 2. Aptitud al servei
Es comprovarà que no es produeixin deformacions inadmissibles, que es limiti a un nivell
acceptable la probabilitat de comportament dinàmic inadmissible i que no es produeixin
degradacions o anomalies segons l'ús de l'edifici sigui conforme centre sanitari.

MD 3.2

Seguretat en cas d’Incendi (SI)

El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del
edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del
Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques:
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior.
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior.
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els ocupants
puguin abandonar l’edifici.
SI 4 Instalālacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instalālacions adients per
a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi.
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció
SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el
temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors.

MD 3.3

Seguretat d’Utilització (SU)

Es reduiran a límits acceptables els riscos dels usuaris a patir danys durant l'ús previst de l'edifici
com a conseqüència dels projecte, construcció, ús i manteniment.
SU 1. Seguretat davant el risc de caigudes.
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les
característiques de les rampes i de les escales, i la neteja de vidres compliran el DB SU 1.
Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques
també compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
SU 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat.
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables
de l’edifici complint el DB SU 2.
SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat.
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte
complint el DB SU 3.
SU 4 Seguretat enfront d’ilāluminació inadequada
A les zones e circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per ilāluminació
inadequada complint els nivells d’ilāluminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència
d’acord amb DB SU 4.
SU 5 Seguretat per alta ocupació.
Aquesta exigència bàsica no és aplicable, només ho és a edificis previstos per a més de 3000
espectadors drets.
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SU 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament
Aquesta exigència bàsica no és aplicable, només ho és per a piscines d’ús colālectiu.
SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als aparcament de menys de 100 m2.
SU 8 Seguretat enfront del risc de llamps
Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8.
SU 9 Accessibilitat
Es donarà compliment a totes les condicions d’accessibilitat exigides en el DB SU 9.

MD 3.4

Salubritat (HS)

El projecte per garantir el requisit bàsic de salubritat (HS) i garantir que els usuaris dins dels edificis
en condicions normals d'utilització pateixin molèsties o malalties i per evitar que els edificis es
deteriorin i que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat complirà amb els paràmetres
objectius i procediments del Document Bàsic DB-HS, per a totes les exigències bàsiques:
HS 1 Protecció de la humitat:
Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als
seus tancaments complint el DB HS 1.
HS 2 Recollida i evacuació de residus:
L'edifici disposarà d'espais i medis per extraure els residus generats segons el sistema públic de
recollida, d'acord amb el DB HS 2 i també l’article 7 del Decret d’ecoeficiència 21/2006 i la
normativa municipal.
HS 3 Qualitat de l’aire interior:
L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de disseny
d'acord amb el DB HS 3.
HS 4 Subministra d’aigua:
L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic d'acord amb
el DB HS 4.
HS 5 Evacuació d'aigües:
Les instalālacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de dissenys,
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del
Decret d’ecoeficiència 21/2006.

MD 3.5

Protecció en front el soroll (HR)

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció
simplificada que estableix el DB HR. En l’Apartat Compliment Normativa s’adjunta fitxa resum.
Condicionants de l’entorn
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir
l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen
a continuació:
Segons el Mapa de Capacitat Acústica de Sant Gregori s’estableix un índex de soroll dia, Ld,
de 60dBA. Zona de sensibilitat alta (A4) predomini del sòl d’ús residencial.
Definició acústica dels espais
L’edifici presenta els següents tipus d’espais:
Cada habitatge és una unitat d’ús.
Els espais d’ús comú de l’edifici.
Cuines, banys, distribuïdors, passadissos.
Els dormitoris, les sales i sales-cuina.
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Els armaris i quartos de comptadors i neteja.
El local i l’aparcament de la planta soterrani
L’edifici no presenta recintes sorollosos

MD 3.6

Estalvi d’Energia (HE)

HE 1 Limitació de demanda energètica.
Per tal de limitar la demanda energètica necessària per aconseguir el confort tèrmic l'envolvent de
l'edifici s'aplicaran les paràmetres segons el DB HE 1. S’hauran de complir segons els següents
paràmetres:
HE 2 Rendiment de les instalālacions tèrmiques:
Es regularà el rendiment de les instalālacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent
Reglament de Instalālacions Tèrmiques als Edificis (RITE)
HE 3 Eficiència energètica de les instalālacions d’ilāluminació:
En zones comuns dels habitatges i aparcaments s’aplicaran els valors energètics del CTE-HE 3.
HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària
Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació
emmagatzemant i utilització d’energia solar.
Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climàtica corresponent al municipi és III, pel fet d'estar
establerta a la taula 3.3 d'aquest document bàsic. Els paràmetres de les necessitats d'aigua calenta
sanitària a cobrir amb sistemes de captació emmagatzemant i utilització d'energia solar són:
Contribució solar mínima 50%
Normativa de Catalunya
Segons el decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis, una part de les necessitats d'aigua calenta
sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació i utilització d'energia solar, el nombre de persones
s’estableix per cada una de les escales dels edificis, amb un nombre de persones de 23.
Segons l'article 4.4 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis, la zona climàtica corresponent
al municipi és III , pel fet d'estar establerta a l'annex 3 d'aquest decret. Els paràmetres de les
necessitats d'aigua calenta sanitària a cobrir amb sistemes de captació emmagatzemat i utilització
d'energia solar:
Càlcul de la demanda total real
Contribució solar mínima

644
50

l/d
%

La contribució solar mínima serà de 322 litres diaris d'aigua calenta per dia.
La contribució solar mínima s'aplicarà sense cap disminució. Es pot disminuir la contribució solar
mínima en els casos i condicions de l’article 1.1.2 de HE4 i del art 4.4 del Decret d’ecoeficiència
21/2006
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.
No és d'aplicació en aquest edifici.
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PRESSUPOST
El pressupost d’execució material (P.E.M) de les obres d’aquesta 4ª fase – Edifici “D”, és de
1.286.152,02 € (un milió dos cents vuitanta sis mil cent cinquanta dos euros amb dos cèntims).
MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTS
ESTRUCTURA
COBERTA
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
REVESTIMENTS
PAVIMENTS
FUSTERIA EXTERIOR
FUSTERIA INTERIOR
SERRALLERIA
INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ
INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA I APARELLS SANITÀRIS
INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ, -AIGUA SANITARIA
INSTAL.LACIÓ DE GAS
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS I SEGURETAT
INSTAL.LACIÓ TELECOMUNICACIÓ
INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORT
EQUIPAMENTS
SECTOR EXTERIOR
SEGURETAT I SALUT

33.014,26
81.104,68
161.913,58
35.582,61
175.622,80
89.910,91
83.497,87
63.112,14
111.420,11
50.384,40
44.715,78
53.469,30
122.066,53
11.266,82
50.664,04
7.927,20
10.052,32
46.250,06
36.380,05
5.630,00
12.166,56
1.286.152,02

PRESSUPOST TOTAL

Girona, març de 2021
L’Arquitecte

Joaquim Bover Busquet

Justificació Compliment Normativa Vigent
Fitxa Gestió de Residus
Fitxa Ecoeficiencia
Justificació Compliment DB SI Seguretat en cas d'incendi – Residencial Habitatge
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ANNEXES

Normativa tècnica general d’Edificació

Juliol 2020

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

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

Oficina Consultora Tècnica
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Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE
11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

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

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

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

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

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

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA‐9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
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 Condicions per al control de la demanda energètica
HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques
HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació
HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica
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)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

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

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Instal∙lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 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)
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
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 de protecció contra el radó
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
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Instal∙lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE)
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 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 electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE‐5 Generació 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 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal∙lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento 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.
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’EHE‐08.
UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de 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)
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)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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REAL DECRETO 210/2018

Obra nova
tipus

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats

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

codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

48 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, CAN SERRA - 4ª FASE BLOC D

Situació:

CARRER GUILLEM DE GALZERAN CARTELLÀ, 1 - 3

Municipi :

SANT GREGORI

Comarca :

GIRONES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

(tones/m3)

Volum aparent
m3

(tones)

grava i sorra compacta

0

2,0

0,0

grava i sorra solta

0

1,7

0,0

0,00

argiles

2.282

2,1

4792,2

2738,40

terra vegetal

0

1,7

0,0

0,00

pedraplé

0

1,8

0,0

0,00

0

1,8

0,0

0,00

1,0

0,0

0,00

terres contaminades

170503

0

altres

3

2282 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat

4792,2

3

2738,40 m

t

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

0,00

altra obra

SI

NO

SI

Residus de construcció totals
2

1.957,55 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Ordre MAM/304/2002

(tones/m )

2

sobrants d'execució

Pes residus

Volum aparent

(tones)

(m /m )

3

Volum aparent

2

3

(m )

0,086

168,124

0,090

175,338

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

71,713

0,041

79,680

formigó

170101

0,036

71,380

0,026

50,986

petris barrejats

170107

0,008

15,386

0,012

23,099

guixos

170802

0,004

7,687

0,010

19,027

0,001

1,958

0,001

2,545

0,004

8,353

0,029

55,845

altres

embalatges
fustes

170201

0,001

2,363

0,005

8,809

plàstics

170203

0,002

3,093

0,010

20,268

paper i cartró

170904

0,001

1,625

0,012

23,246

metalls

170407

0,001

1,272

0,002

3,522

0,090

176,48 t

0,118

231,18 m

Total residu edificació
Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

25,46

tancaments

acabats
81,98
2,93
3,90
6,83
0,98
0,98

9,42
1,27
7,89
1,27
5,60

m3

3

97,59

m3

43,25
7,57
14,06
16,22
4,33
1,08
19,03
108,13

m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
minimització
gestió dins obra

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

si
si
-

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

si
si
si
-

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

Reutilizació (m3)

Volum
3

m (+20%)

a la mateixa obra

Per portar a l'abocador (m3)

a altra autoritzada

graves i sorra compacta

0,00

0,00

0,00

graves i sorra solta

0,00

0,00

0,00

0,00

2738,40

1250,00

0,00

1.488,40

terra vegetal

0,00

0,00

0,00

0,00

pedraplé

0,00

0,00

0,00

0,00

altres

0,00

0,00

0,00

0,00

1250,00

0,00

1488,40

argiles

terres contaminades

0,00

0,00

Total

2738,40

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 de ...

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

71,38

no

inert

Maons, teules i ceràmics

40

71,71

si

inert

Metalls

2

1,27

no

no especial

Fusta

1

2,36

si

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

3,09

si

no especial

Paper i cartró
Especials*

tipus de residu

0,5

1,62

si

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

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

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

no
si

no

no
si
si
no
si
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

si

Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró
Contenidor per Guixos i altres no especials
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

projecte*
no
si

si
no
si

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
gestió fora obra
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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 valorització

-

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

si

-

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

CONSTRUCCIÓ

gestor

adreça

codi del gestor

TRANSPORTS MATEU SL

SARRIA DE TER 9,11

E-1581-15

EXCAVACIÓ

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

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

12,00

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana al abocador : 15 Km

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

3

4,00

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

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

15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

5,00

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

1

3

5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 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
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
1.488,40
0,00

Classificació
3
12,00 €/m
33.181,62
-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m
70,00
13.409,01
0,00

Transport
3
5,00 €/m
7.442,00
-

runa neta

m3 (+35%)
68,83
107,57
31,18

1.290,82
-

344,16
537,84
155,92

4,00 €/m
430,27
-

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

4,75
11,89
inapreciable
27,36
31,38
29,12

142,71
328,35
376,58
-

100
100
136,81
156,91
145,61

47,57
109,45
125,53
-

Perillosos Especials

inapreciable

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

(dins el cost

3

€/m3

runa bruta

15,00
€/m3
1032,47
467,76
71,31
178,38
0,00
200

35.320,08

8.763,33

14.121,83

1.949,92

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

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

1.800,50 m

El pes dels residus és de :

2.781,18 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

60.155,16 €

3

2,480,25 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

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

1

unitats

-

AMB TAPES

3

Contenidor 5 m . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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documentació gràfica

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

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

Bidó 200 L .Apte per residus especials

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

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
plec de condicions
tècniques

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

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació
Total construcció

minimització

4.792,20 tones

Previsió final de l'Estudi
2604,70 tones

0,00 %

176,48 tones

176,48 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

29,68 tones

11 euros/ tona

326,48 euros

Residus de construcció **

14,23 tones

11 euros/ tona

156,53 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

44 tones
483,01 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€

V3.1.0

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

PROJECTE D'EXECUCIÓ

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 2.0.5- Maig 2007

DECRET 21/2006
DADES DE L'EDIFICI:

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

48 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL - CAN SERRA

Situació:

CARRER GUILLEM GALCERÁN DE CARTELLÀ. 1 N2 - 3

Comarca:

Gironès

Nova edificació

Municipi:
X

Sant Gregori

Reconversió d'antiga edificació

Gran rehabilitació

Usuaris
Habitatges

USOS DE
L'EDIFICI:

Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:
12
Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències,
Habitatge

X

Usuaris

47

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,
secundària, universitària i professional)
Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

bancs,oficines)

PROJECTE (1)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

M

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT

AIXETES

P

A

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

S

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

S
S

X
X
X

X
X
X

X
X
X

S

X

X

X

S

X

X

X

S

X

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

ENERGIA tots els usos
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos:

AILLAMENT TÈRMIC

Km 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar:
Km  3,30 W/m2K

PROTECCIÓ SOLAR

0

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

USUARIS DE L'EDIFICI

47

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
0

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

demanda ACS a 600

1316 l/dia
III

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

X

50%

(4)

S

x

x

x

x

x

x

S

x

x

x

S

X

S

X

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

PRODUCCIÓ D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

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

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

N

per protecció patrimoni cultural català
si per la producció d’ACS s’utilitzen
resistències elèctriques amb efecte Joule; a
qualsevol zona climàtica:

RENTAVAIXELLES

contribució mínima d’energia solar
en producció d’ACS
la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb altres
fonts d’energies renovables

70%

S

50%
(5)

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i
una d’aigua calenta

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PRODUCTES

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

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

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) 150 dm3 per separar les fraccions següents:

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

ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

al'interior de les unitats privatives

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

a un espai comunitari
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ECOEFICIÈNCIA

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

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE
M

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so
aeri R de 48 dBA

S

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

P

A

X
X
PROJECTE

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

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

PUNTS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

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

5

S

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

6

S

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

6

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

5

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%
de 0,70 W/m2K ;
Km 0,63 W/m2K

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%
de 0,70 W/m2K ;
Km  0,56 W/m2K

6

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%
de 0,70 W/m2K ;
Km  0,49 W/m2K
en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NREAT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA

8

M

P

A

X

x

S

X

S

X

4

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

5

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

4

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

4

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

5

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

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

7
3
23

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats
(1)
(2)
(3)

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

(4)
(5)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

PROJECTE

S
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CTE

Paràmetres del DB SI per donar compliment a les
exigències de Seguretat en cas d’Incendi

RESIDENCIAL HABITATGE

SI

Ref. del projecte

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Nova construcció

(art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

Ampliació

Rehabilitació

Reforma

Canvi d’ús

- Es manté l’ús:

 S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una
major adequació a les condicions del DB SI.

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels
elements d’evacuació:
- Afecta a elements constructius que suporten les
instal·lacions de protecció contra incendi:
- En qualsevol cas:

 El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.

Canvi d’ús

- Afecta a una part de l’edifici:

 El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements
d’evacuació que la serveixin.
 El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als
elements d’evacuació de l’edifici.

Edificis
protegits

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a
qualsevol altre ús es transforma en habitatge:
- Si les obres són incompatibles amb el grau de
protecció de l’edifici:

Solucions
adoptades
en el projecte

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI
- Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).

Reforma

 Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.
 Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

 Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha.

PARÀMETRES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

SI 1 Propagació interior
SECTORS
D’INCENDI

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ
SECTORS D’INCENDI

segons l’ús i superfície construïda del sector, S
Nombre
de sectors

- Compartimentat en sectors: S ≤ 2.500 m2 (2)
- Separació entre habitatges ≥ EI 60.
- Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència.
- Veure fitxa SI- Aparcament
- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.

Ús Residencial Habitatge (1)
Aparcament integrat en un edifici amb altres
2
usos, de superfície construïda S > 100 m (3)
Establiments

Ús Administratiu, Docent o
2
Residencial Públic, S > 500 m
Ús Comercial, Hospitalari o
Pública Concurrència

- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.
- Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2.
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.

Sector de risc mínim
Escales i ascensors que comuniquen sectors
d’incendi diferents o bé zones de risc especial
d’incendi amb la resta de l’edifici:

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t
ELEMENTS

CONDICIONS

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.
- Accés a l’ascensor (opcions):
a) A cada accés: porta d’ascensor E 30
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial:
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de
vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en
el sector superior.
( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

RESISTÈNCIA AL FOC

ÚS DEL SECTOR

segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent); h d (descendent)
Plantes sota rasant
Plantes sobre rasant

compartimentadors
de sectors d’incendi

ha  1,50 m
PARETS I
SOSTRES

15< hd  28 m

hd > 28 m

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

Administratiu, Docent i Residencial
Públic S >500 m2

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120
EI 120

EI 120
EI 120

EI 120
EI 120

Comercial, Hospitalari i
Pública Concurrència
Aparcament S > 100 m2 (3)
Sector de risc mínim

PORTES DE
PAS

hd  15 m

Residencial Habitatge

a) Comunicació directa

EI 120
EI 180, h>28 m
EI 120
No s’admet

 EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret

 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret
S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda  500 m2.
(2)
Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m
segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat.
(3)
No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S  100 m2.
b) Amb vestíbul d’independència

(1)

CTE DB SI 1.1

En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions,
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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SI 1 Propagació interior (continuació)
LOCALS I ZONES
DE RISC ESPECIAL

CLASSIFICACIÓ
ÚS PREVIST

CLASSIFICACIÓ
segons superfície construïda, S i volum construït, V

RISC BAIX
Aparcament d’habitatge unifamiliar o
2
bé aparcament de S  100 m

En qualsevol cas

Magatzem de residus (escombraries)

5 < S ≤ 15 m

Trasters

(1) (2)

2

50 < S ≤ 100 m

RISC MIG
-

-

15 < S ≤ 30 m
2

Magatzems d’elements combustibles
3
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de
100 < V  200 m
(2)
manteniment, etc.
(3)
Centre de transformació:
P  2520 kVA
Potència total:
P  630 kVA
Potència de cada transformador:
(5)
Local comptadors d’electricitat i
En qualsevol cas
quadres generals de distribució

RISC ALT

2

S > 30 m

100 < S ≤ 500 m
200 < V  400 m

2

3

2

S > 500 m
V > 400 m

2

3

(4)

(4)

2520< P  4000 kVA
630 < P  1000 kVA

P > 4000 kVA
P > 1000 kVA

-

-

(6)

Sala de maquinària d’ascensors ,
Sala de grup electrògen

En qualsevol cas

-

-

Sales de calderes, amb potència útil
nominal P, (segons RITE)

70< P ≤ 200 kW

200 < P≤ 600 kW

P > 600 kW

Sales de màquines d’instal·lacions
de climatització

En qualsevol cas

-

-

Magatzem de combustible sòlid per a
calefacció

S≤3m

2

S>3m

2

-

CONDICIONS
- Resistència al foc de l’estructura

R 90

R 120

R 180

- Resistència al foc de parets i sostres
compartimentadors

EI 90

EI 120

EI 180

-

Sí

Sí

EI2 45-C5

2 x EI2 30-C5

2 x EI2 45-C5

 25 m

 25 m

 25 m

- Vestíbul d’independència
- Portes de pas (7)
- Recorregut màxim fins a alguna sortida
del local
- Reacció al foc dels materials
(1)

- Parets i sostres: B-s1,d0; Terres: BFL-s1

Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI A.

(2)

Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior ≥ 3 x 106 MJ  s’aplicarà el RSCIEI.
Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, FecsaEndesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)).
(4)
Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.
(5)
Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16
comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30).
(6)
Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi.
Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic.
(7)
No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació.

(3)

CTE DB SI 1.2

ESPAIS OCULTS
I PASSOS
INSTAL·LACIONS

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
Compartimentació
dels espais ocults:

a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o
bé,
- tancaments: EI t,
b) Es compartimenten els
espais ocults respecte dels - registres de manteniment: EI t/2
sent t, el temps de resistència al foc dels
espais ocupables amb:
espais ocupables

c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2.

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
CTE DB SI 1.3

Quan travessen elements
compartimentadors d’incendi
(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2)

RESISTÈNCIA
AL FOC
CTE DB SI 1.1

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al
foc, EI t, que l’element travessat.

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
a) S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).
b) Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin.
c) Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents
s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions,
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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SI 1 Propagació interior (continuació)
REACCIÓ AL FOC

ELEMENTS CONSTRUCTIUS
SITUACIÓ DE L’ELEMENT

REVESTIMENTS
De sostres i parets

Zones ocupables
l’habitatge

(4)

excepte l’interior de

(1)

(2) (3)

De terres

C-s2,d0

EFL

Passadissos i escales protegits

B-s1,d0

CFL-s1

Locals de risc especial

B-s1,d0

BFL-s1

Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o
que sent estancs, continguin instal·lacions
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi.

B-s3,d0

BFL-s2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(2)

(5)

Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc.
Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa  EI 30 .
Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.
Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Components de les instal·lacions:
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica (REBT 2002)
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les
derivacions individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i
opacitat reduïda (REBT 2002).

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS
Carpes, tendalls, altres:

- M 2, segons norma UNE 23727:1990

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC

CTE DB SI 1.4

a) S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials.
b) Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
c) Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.
(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

SI 2 Propagació exterior
MITGERES

RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici.

FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis

colindants

- Entre dos sectors

(1)

- Entre una zona de risc

d’incendi

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de
l’angle, D, que forma els plans exteriors de la façana. (1)

Façanes enfrontades

Façanes a 45º

CTE DB SI 2.1

(1)

(1)

(1)

- Cap a una escala o

especial alt i altres
zones de l’edifici

Façanes a 90º

Façanes a 60º

(1)

(1)

D
d, en m

passadís protegit des
d’altres zones de l’edifici

0º

45º

60º

90º

3,00

2,75

2,50

2,00

135º
1,25

Façanes a 180 º

Façanes a 135º

180º
0,50

(1)

(1)

Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de
l’angle format per ambdues façanes.

En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions,
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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SI 2 Propagació exterior (continuació)
FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi

- Entre una zona de risc especial alt i

- Cap a una escala o passadís

d’altres zones més altes de l’edifici

protegit des d’altres zones

Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la dimensió
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat
separador de sectors diferents i la façana amb element
sobresortint:

Franja d’1 m ≥ EI 60 a la trobada entre el forjat separador
de sectors diferents i la façana:

REACCIÓ AL FOC
- Façanes d’altura  18 m: el començament inferior de les quals sigui
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta:
s’exigeix reacció al foc a una franja fins a una alçada ≥ 3,5 m.

- Qualsevol façana d’altura > 18 m:
s’exigeix reacció al foc a tota la
façana.

- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.

CTE DB SI 2.1

Classe de
reacció al foc

COBERTES

RESISTÈNCIA AL FOC

- Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.

- Entre dos edificis

- Entre dos sectors d’incendi

- Entre una zona de risc especial

alt i d’altres zones de l’edifici
Franja  EI 60 i  0,50 m,

mesurada des de l’edifici adjacent a
la trobada de mitgera entre dos
edificis i la coberta:

en
Franja  EI 60 i  1 m
la trobada entre la paret
compartimentadora de dos sectors
d’incendi i la coberta:
Franja EI 60

Franja EI 60

Coberta

_
>0,50 m

_
>0,50
m

Edifici 1

Perllongar 0,60 m la mitgera o
element compartimentador entre
dos edificis o sectors:

Edifici 2

EI t

_ m
>1

Coberta

_
>0,6
m

Coberta

Sector 1

Sector 2

Local de risc alt

Local de risc alt

Sector 2

Sector 1

Paret EI t

Mitgera EI 120

EI 120

Paret EI t
Mitgera EI 120

SECCIÓ

SECCIÓ

SECCIÓ

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:
d (m)

 2,50

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0

h (m)

0

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00

Sent,
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60.

REACCIÓ AL FOC
Classe de
reacció al foc
CTE DB SI 2.2

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència
al foc < EI 60, inclòsa la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).
- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).

En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions,
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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SI 3 Evacuació d’ocupants
CONFIGURACIÓ
DE L’EDIFICI

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge
m

- h descendent =
(1)

h ascendent

(1)

=

m

No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,
ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
ESTABLIMENTS integrats en un edifici
d’habitatges d’ús:
Administratiu, Docent, Hospitalari i
2
Residencial Públic de SC > 1.500 m , i
Comercial i Pública Concurrència de
qualsevol superfície
(1)

- Sortides d’ús habitual
i recorreguts de
l’establiment fins a
l’espai exterior segur:

a) Independents de las zones comunes del
edifici i compartimentats com l’establiment.

- Sortides d’emergència
de l’establiment:

a) Independents de las zones comunes del
edifici i compartimentades com l’establiment.

b) Amb vestíbul d’independència: poden ser
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)

b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb
un element comú d’evacuació de l’edifici (1)

L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment.

SORTIDES DE PLANTA

(Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent)

a) Arrencada d'una escala no protegida
que:

- Condueix a una planta de sortida de l'edifici.
- Àrea del forat del forjat  1,30 m².a la superfície en planta de l’escala.
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra
inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala.
* L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.

b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica
c) Porta d'accés a una escala protegida
d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida
e) Porta de pas, a través d’un vestíbul
d’independència, a un sector d’incendi
diferent situat a la mateixa planta:

- cada sector té una sortida de planta
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un
sector de risc mínim.

d) Una sortida d’edifici

SORTIDA D’EDIFICI
a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR:
(comunicat amb un espai exterior segur)

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals no
excedeixi de 50 m.
b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts 
- Superfície mínima: S  0,5 P m²
- Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per
un radi R  0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants
Cas particular: Si P≤ 50 persones, no cal comprovar les condicions
anteriors de dimensionat.

b) Porta o forat a un
ESPAI EXTERIOR SEGUR:

b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts 
- Superfície mínima: S  0,5 P m²
- Situació: Separat  15 m de l’edifici o del sector.
b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a més,
l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament.
CONDICIONS
generals de l’espai
exterior segur:

CTE DB SI A i CTE DB SI 3

CÀLCUL DE
L’OCUPACIÓ

Zona

ÚS PREVIST

Densitat d’ocupació
m2 superfície útil/ persona

Plantes d’habitatge

20

Plantes o zones d’oficina

10

Conjunt de la planta o
de l’edifici

10

Zones d’allotjament

20

Aparcament  100 m

Aparcament

40

Ocupació ocasional o a efectes
de manteniment

Trasters, locals instal·lacions,
material neteja, etc.

Residencial habitatge
2

Administratiu < 500 m
integrat a edifici d’habitatges
2

Docent < 500 m
integrat a edifici d’habitatges
2

Residencial Públic< 500 m
integrat a edifici d’habitatges
2

CTE DB SI 3

- Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat
- Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos
- Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda
Superfície útil m2

Ocupació
P = sup. útil/ densitat

Ocupació
nul·la

Altres

TOTAL ESCALA

En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions,
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)

Oficina Consultora Tècnica· COAC SI RH v.3 juliol 2011

CTE

NOMBRE DE
SORTIDES I
LONGITUD DELS
RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ

SI

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

6/11

NOMBRE DE SORTIDES CONDICIONS
EXISTENTS
- Ocupació:

Una única sortida
de planta:

≤ 100 persones
≤ 50 persones: si han de salvar una altura
(2)
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta

- Longitud total del recorregut
d’evacuació:

Més d’una sortida
de planta:

Més d’una sortida
d’edifici:

≤ 25 m, en general

(1)

≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior
(1)
segur i l’ocupació és  25 persones.
(2)

- Altura d’evacuació descendent:

≤ 28 m

- Altura d’evacuació ascendent:

≤ 10 m

- Longitud total del recorregut
d’evacuació:
- Longitud fins a un punt des del que
existeixin, com a mínim, dos
recorreguts alternatius:

≤ 35 m , a zones on es prevegi ocupants
que dormin.
(1)
≤ 50 m , en altres casos
(1)
≤ 25 m, en general.
≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior
segur i l’ocupació és  25 persones.

- Ocupació de l’edifici:

> 500 persones

(1)

(1)

CTE DB SI 3.3

DIMENSIONAT
DELS ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica.
(2)
Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent.

TIPUS D’ELEMENT

DIMENSIONAT

VALOR MÍNIM

Portes i passos:

A  P / 200

0,80 m
0,80 m  A. porta d’una fulla  1,23 m.
0,60 m  A .cada fulla en porta de 2 fulles  1,23 m
En escales protegides o especialment protegides, en
planta baixa A. porta ≥ 0,80 x A. escala protegida

A  P / 200

Passadissos i rampes:

1,00 m
0,80 m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals

Escales no
protegides per
a evacuació:

descendent

A  P / 160

ascendent

A  P /(160-10h)

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial

Escales protegides i especialment
protegides:

E ≤ 3 S + 160 AS

0,80 m, d’ús restringit  10 usuaris habituals

Passadissos protegits

E ≤ 3 S + 200 A

1,00 m, en general
0,80 m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals

Zones a l’aire
lliure:

Passos,
passadissos i
rampes

A  P / 600

Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones
equivalents a la d’un sector de risc mínim.
En altres casos, es dimensionen com a interiors.

Escales

A  P / 480

habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament.

Sent,
A=
As =
h=
P=
E=
S=

CTE DB SI 3.4

PROTECCIÓ
DE LES ESCALES

Amplada de l’element, [m]
Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m]
Altura d’evacuació ascendent, [m]
Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona.
Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una
de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable.
Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.).

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA

EVACUACIÓ

(1) (3)

segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P

No protegida

Protegida

Especialment protegida

Descendent

hd ≤ 14 m

hd ≤ 28 m

En qualsevol cas

Ascendent

ha ≤ 2,80 m
ha ≤ 6,00 m i P ≤ 100 pers.

En qualsevol cas

En qualsevol cas

(1)

Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge.

(2)

CTE DB SI 3.5

Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi la que s’admet per les
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix.
(3)
Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP-109 de la
DGSPEIS.

En color taronja es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions,
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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PORTES
SI 3.6
SI 3.4

Sortida de planta o
sortida d’edifici i
per a > 50 persones

‣ Tipus:

- Batents amb eix de gir vertical.
Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009)

‣ Sentit d’obertura:

- En sentit d’evacuació si: P > 200 persones, en ús habitatge
P > 50 persones d’un recinte
P > 100 persones, en altres casos
- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2.1.2.

En general

‣ Amplada mínima:

- 0,80 m
- 0,80 m  A porta d’una fulla  1,23 m;
- 0,60 m  A cada fulla en porta de dues fulles  1,23 m
(0,80 m mínim, D 135/95 Codi d’Accessibilitat)

‣ Sentit d’obertura

- Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)

PASSADISSOS
SI 3.4

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m en passadissos amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.

RAMPES
SI 3.4

‣ Amplada mínima:

SUA1 4.3

- 1,00 m
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA)
- 0,80 m en rampes amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.

‣ Pendents, trams, replans

- Condicions segons DB SUA 4.3

‣ Passamans

- Condicions segons DB SUA 4.3

ESCALA NO PROTEGIDA
SI 3.4

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb
l’aparcament.
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.

‣ Escala no protegida
compartimentada:

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a
la dels sectors d’incendi als que serveix.

‣ Esglaons, trams, replans:

- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 4.2

SUA1 4.1
SUA1 4.2

‣ Passamans:
‣ Ventilació per a control de
fum en cas d’incendi: (2)

- No hi ha requisits.

ESCALA PROTEGIDA
SI A

‣ Amplada mínima:

SI 3.4
SUA1 4.1
SUA1 4.2 ‣ Traçat:
‣ Compartimentació:

- 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb
l’aparcament.
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.
- Recinte destinat exclusivament a circulació.
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici.
- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.
- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc
mínim.(3)

‣ Passos d’instal·lacions:

- Elements separadors EI 120 i registres EI 60.

‣ Accessos a cada planta:

- Dos accessos, com a màxim,

- amb portes EI2 60 C5 i
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

‣ Recorregut a la planta de
sortida de l’edifici:

-  15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.

‣ Ventilació per a control de
fum en cas d’incendi: (2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.

-  25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin:
Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4)
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.
-

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.
‣ Graons, trams, replans:
‣ Passamans:
(1)

- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2

Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col.loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2)

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA
SI A
SI 3.4
SUA1 4.2

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb
l’aparcament.
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.

‣ Traçat:

- Recinte destinat exclusivament a circulació.

‣ Compartimentació:

- Elements separadors EI 120.

- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici.
- Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta.
- No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals contingus.
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
- Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.
- A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació
ascendent. (3)

‣ Passos d’instal·lacions:

- Elements separadors EI 120 i registres EI 60.

‣ Accessos en cada planta:

- Dos accessos, com a màxim,

- Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5
- Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

‣ Recorregut a la planta de
sortida de l’edifici:

-  15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici.
-  25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

‣ Ventilació per al control del
fum en cas d’incendi: (2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin:
Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4)
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.
-

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.
‣ Graons, trams, replans:
‣ Passamans:

- Condicions segons DB SUA 4.2.

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR
SI A

‣ S’assimila a escala
especialment protegida:
‣ Obertures:

- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més:
- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície
S  5A m2, sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.
- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati.

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4)
SI A

‣ Compatibilitat:

- Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables.

‣ Compartimentació:

- Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.
- Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors.
- Parets EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.
- Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

(2)

‣ Distància entre portes:

- ≥ 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.

‣ Accessibilitat:

- Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de ©
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes.

‣ Ventilació del vestíbul
d’independència d’escales
especialment protegides
(control de fum):

- Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressió diferencial

Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi.
Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior.
Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment
protegides”
(3)
Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la
DGSPEIS.
(4)
Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”.

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006, RD 1371/2007, O VIV/984/2009 i modificacions RD 173/2010 (BOE 11/3/2010) i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/07 i 25/1/08, 23.04.09)
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En edificis amb alçada d’evacuació - Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé
h >28 m, qualsevol planta que no
sigui d’ocupació nul·la i que no
- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o
disposi d’alguna sortida accessible
fracció (veure SI Annex A Terminologia)
de l’edifici, garantirà:
Itineraris accessibles

- La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.
- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb
discapacitats diferentes dels accessos principals de l’edifici

- Senyalització

- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.

CTE DB SI 3.9

SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA
DELS
RECORREGUTS

SI

- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector
d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una
sortida de l’edifici accessible.

- Enllumenat d’emergència segons - Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur.
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis.
DB SUA 4.2.1
- Recintes > 100 persones

CTE DB SI 7
CTE DB SUA 4

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
DOTACIÓ

INSTAL·LACIONS (1)

CONDICIONS

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i
la superfície construïda, S.

Extintors
portàtils

En qualsevol cas

- Eficàcia: 21A – 113B
- Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació
- Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

Locals i zones de risc
especial segons SI 1

- Eficàcia: 21A – 113B
- Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

(per exemple: trasters,
locals d’instal·lacions,
aparcaments ≤ 100 m2 )

- un proper a la porta d’accés que podrà servir a
diversos locals o zones.

- Ubicació:
interior del
local o zona

- de risc especial alt: L  10 m, des de qualsevol
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior.
- de risc especial mig o baix: L  15 m, des de
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior.

Boques
d’incendi
equipades

- Tipus: BIE 25 mm
Locals i zones de risc
especial alt segons SI 1 - Ubicació: A ≤ 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància ≤

Ascensor
d’emergència

h descendent > 28 m

- Càrrega: 630 kg
- Dimensions cabina: 1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m
- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut < 60s
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric;
entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h.

Columna seca

h > 24 m

- Ubicació:

Hidrants
exteriors (2)

h descendent > 28 m

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

(degut a matèries sòlides)

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

h ascendent > 6 m
2

2

S > 10.000 m
Extinció
automàtica

Qualsevol aparcament
robotitzat

Detecció i alarma

S > 500 m

(3)

Control de fums

(1)

25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.
- Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra.

- Presa d’aigua a façana
- Columna ascendent situada a la caixa d’escala
- Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a
totes les plantes a partir d’aquesta.
- Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.

5.000  S  10.000 m

2

-1
- 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció

- Detectors d’incendi, com a mínim

Amb ventilació
mecànica per control
de fums:

- Detectors

Aparcament robotitzat:

- Detectors d’incendi i polsadors manuals

Aparcament:

- Segons apartat SI 32 Control de fum d’incendi

Aparcament robotitzat:

- Sistema mecànic d’extracció de fums que garantirà 3 renovacions/hora

En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment.
Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana
accessible de l’edifici.
(3)
El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior
d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva.
(2)

CTE DB SI 4.1

- Ubicació:
exterior del local
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- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.

SENYALITZACIÓ

ÀMBIT

(Inst. PCI)

Instal·lacions de protecció contra
incendis d’utilització manual:

- Extintors
- Boques d’incendi
- Polsadors manuals
- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció

CONDICIONS

CTE DB SI 4.2

- Normativa

- Senyalització en general: UNE 23033-1
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003

- Visibilitat

- Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.

SI 5 Intervenció de bombers

(1)

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: (2)
CONDICIONS
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN

- Espais que formen part del projecte d’edificació

VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra

(3)

‣ Altura lliure mínima o de gàlib:

- 4,50 m

‣ Amplada lliure mínima:

- en general: 3,50 m (4)
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m)

‣ Capacitat portant:

- 20 kN/m2

ESPAI DE MANIOBRA (1)
‣ Situació:

- Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests

‣ Altura lliure mínima o de gàlib:

- la de l’edifici.

‣ Amplada lliure mínima:

- 5,00 m

‣ En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m:

- Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (5)

‣ Separació màxima del vehicle de bombers a
la façana de l’edifici:

Altura d’evacuació de l’edifici, h

Separació màxima

h  15 m

23 m (6)

15 m < h  20 m

18 m (6)

h > 20 m

10 m

‣ Distància màxima fins als accessos a peu a
l’edifici per arribar a totes les seves zones:

- 30 m

‣ Pendent màxima:

- 10 %

‣ Resistència al punxonament:

- 100 kN sobre un cercle de © 20 cm.
Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que
compliran també la norma UNE EN 124:1995.

‣ Accessibilitat:

- Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles.
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en
l’accés a façana amb escales o plataformes.

‣ Accés al punt de connexió de la columna
seca de l’edifici, si n’hi ha:

- L ≤ 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1)
‣ Franja de separació:

- Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui
propagar un incendi de l’àrea forestal.

‣ Vies d’accés:

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment):
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.

- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.

b) Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra
(1)

I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113).
Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent ≤9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12.
Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic.
(4)
En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles.
(5)
Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans.
(2)

(3)

CTE DB SI 5.1.1 i 5.1.2

(6)

Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui  15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat (aquest valor es
correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona)
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FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)
- Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)

‣ Nombre de façanes accessibles:
‣ Forats per a l’accés
dels bombers

CTE DB SI 5.2

SI

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

(6)

- A cada planta de l’edifici, separats  25 m entre eixos de dos forats consecutius
- Altura  1,20 m
- Amplada ≥ 0,80 m; Altura ≥ 1,20 m
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els
elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada
d’evacuació ≤ 9m).

- Ubicació:
- Ampit:
- Dimensions:
- Accessibilitat:

Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació > 50m”

SI 6 Resistència al foc de l’estructura
ELEMENTS
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS
Forjats, bigues i suports de
plantes i de cobertes que
no tinguin consideració de
lleugeres a efectes de SI 6.
Inclou l’estructura d’escales
no protegides quan siguin
recorregut d’evacuació.

EDIFICI, R t

(R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)

ÚS DEL SECTOR

RESISTÈNCIA AL FOC

(1)

segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent); hd (descendent)

Plantes sota rasant
ha  1,50 m
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres
amb estructura independent
Residencial Habitatge plurifamiliar

Plantes sobre rasant
15< hd 28 m hd > 28 m

R 30

R 30

-

-

R 120

R 60

R 90

R 120

R 120

R 60

R 90

R 120

R 120
R 180, si h >28m

R 90

R 120

R 180

R 120

R 120

R 120

R 120

(2)

Administratiu, Docent i Residencial Públic
Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència

hd  15 m

Aparcament

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
(1)

ÚS DEL LOCAL O ZONA
Local o zona de risc especial d’incendi

RESISTÈNCIA AL FOC segons classe de risc
baix
mig
alt
R 90
R 120
R 180

(1)

La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta
mateixa R.
(2)
Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera.

COBERTES LLEUGERES, R t
CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC
2

- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m (deguda únicament al seu tancament)
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior ≤ 28 m
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi.

R 30

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t
ELEMENTS CONTINGUTS EN:

RESISTÈNCIA AL FOC

Escales protegides o passadissos protegits:
CTE DB SI 6.2

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS
Sobre llindes, altells o
entreplantes. CTE DB SI 6.2

DETERMINACIÓ
DE LA
RESISTÈNCIA
AL FOC

R 30

Escales especialment protegides:

No cal comprovar-la

CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o
terres o escales de construcció lleugera, etc.

No cal complir cap
exigència de
resistència al foc

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t
a) S’adopten les classes de resistència al foc
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes
(1)
simplificats dels Annexes del CTE DB SI

- Annex C: Estructures de formigó armat
- Annex D: Estructures d’acer
- Annex E: Estructures de fusta
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,
bloc formigó)

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per
laboratoris acreditats:
CTE DB SI 6.6 i
Annexes DB SI

(1)

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI.

Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.

CTE

APARCAMENT
en planta baixa o soterrani

Paràmetres del DB SI per donar compliment a
les exigències de Seguretat en cas d’Incendi

AP

SI

Incendis

Ref. del projecte

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

Nova construcció

Ampliació

Reforma

- Es manté l’ús:

Modificació

Rehabilitació

→ S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi
una més gran adequació a les condicions del DB SI.

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels
elements d’evacuació:

→ El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.

- Afecta a elements constructius que suporten
les instal·lacions de protecció contra incendi:

→ Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.

- En qualsevol cas:

→ Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

Canvi d’ús

- Afecta a una part de l’edifici:

→ Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

Solucions
adoptades
en projecte

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI
- Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).

PARÀMETRES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

SI 1 Propagació interior
SECTORS
D’INCENDI

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ
SECTORS D’INCENDI

CONDICIONS

Aparcament integrat en un edifici d’altre ús

(1) (2)

- No hi ha límit de superfície construïda per sector. (1)
- Comunicació a través de vestíbul d’independència.

Aparcament robotitzat sota d’un altre ús

- V ≤ 10.000 m3.
- Comunicació a través de vestíbul d’independència.

Ascensors que serveixin a sectors d’incendi diferents

- Compartimentats amb elements de resistència al foc no
inferior a la dels sectors d’incendi.
- Amb vestíbul d’independència en l’accés a l’aparcament.

(1)

(2)

Els aparcaments de superfície ≤ 100 m2 es consideren locals de risc especial baix integrats en l’ús principal de l’edifici.
Els aparcaments de vehicles destinats al transport de persones o de mercaderies es regulen pel RSCIEI.

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t

( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

ELEMENTS

compartimentadors de sectors d’incendi

PARETS I SOSTRES
PORTES DE PAS

RESISTÈNCIA AL FOC
Sector sota rasant, h ≥ 1,50 m
EI 120
EI 180, aparcament robotitzat

Sector sobre rasant
EI 120

Amb vestíbul d’independència: 2 x EI2 30 - C5

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
a) S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).
b) Mitjançant referència a la classe de resistència al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius.
CTE DB SI 1.1

ESPAIS OCULTS
I PASSOS
INSTAL·LACIONS

c) Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.

(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
Compartimentació
dels espais ocults:

a) Es mantindrà la dels espais ocupables en els espais ocults o bé,
b) Es compartimentaran els
espais ocults respecte dels
espais ocupables:
-

- tancaments: EI t,
- registres de manteniment: EI t/2
sent t, el temps de resistència al foc dels
espais ocupables o de l’aparcament

En qualsevol cas, en les canalitzacions verticals no estanques es
limitarà el seu desenvolupament vertical a tres plantes i a 10 m.

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
CTE DB SI 1.3

Quan travessen elements
compartimentadors d’incendi:

a) Mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
b) Elements passants amb resistència al foc, EI t, de l’element travessat.
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SI

A p a r c a m e n t en planta baixa o soterrani

LOCALS I ZONES
CLASSIFICACIÓ
DE RISC ESPECIAL ÚS PREVIST

CLASSIFICACIÓ
segons superfície construïda, S i volum construït, V

RISC BAIX

RISC MIG

2

RISC ALT

2

S > 30 m2

Magatzem de residus (escombraries)

5 < S ≤ 15 m

Local de comptadors d’electricitat

En qualsevol cas

-

-

Sala de maquinària de ascensors

En qualsevol cas

-

-

Sala de calderes

70 < P ≤ 200 KW

200< P ≤ 600 KW

P > 600 KW

Sala de màquines d’instal·lacions
de climatització

En qualsevol cas

-

-

-

En qualsevol cas

-

En qualsevol cas

-

-

Trasters (inclosos els que comuniquen

50 < S ≤ 100 m2

100 < S ≤ 500 m2

S > 500 m2

Tallers de manteniment,
magatzem elements combustibles
(p.e. mobiliari, roba neta, neteja, etc.),
arxius de documents,
dipòsits de llibres, etc.

100 < V ≤ 200 m3

200 < V ≤ 400 m3

V > 400 m3

Magatzem de combustible sòlid
per a calefacció
Centre de transformació,
Potència total, P ≤ 2.520 kVA

(1)

directament amb zones d’aparcament)

(2)

Trasters o magatzems

15 < S ≤ 30 m

- Si la càrrega de foc del conjunt és ≥ 3 x 106 MJ → s’aplicarà el RSCIEI

CONDICIONS
- Estructura

R 90

R 120

R 180

- Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

Sí

Sí

EI2 45-C5

Obren cap a l’interior
del vestíbul d’indep.

Obren cap a l’interior
del vestíbul d’indep.

≤ 25 m
≤ 31 m si disposa

≤ 25 m
≤ 31 m si disposa

≤ 25 m
≤ 31 m si disposa

- Vestíbul d’independència
- Portes de pas
- Recorregut d’evacuació màxim
fins a alguna sortida del local (computa
en la longitud total fins a la sortida de
planta)

- Reacció al foc dels materials
(1)

CTE DB SI 1.2

REACCIÓ AL FOC

2 x EI2 30-C5

d’extinció automàtica

2 x EI2 45-C5

d’extinció automàtica

d’extinció automàtica

- Parets i sostres: B-s1,d0 ; - Terres: BFL-s1

Cal complimentar també les especificacions tècniques de les empreses subministradores (FECSA-ENDESA demana EI 240).
(2)
Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document DT-8 “Trasters en aparcaments” de la TINSCI, Taula per a la
Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS
SITUACIÓ DE L’ELEMENT

REVESTIMENTS
De sostres i parets

(1)

(2)

De terres

Aparcaments

A2-s1,d0

A2FL-s1

Passadissos i escales protegits

B-s1,d0

CFL-s1

Locals de risc especial

B-s1,d0

BFL-s1

B-s3,d0

BFL-s2

Espais ocults no estancs
(p.e. patiinets)
(1)
(2)
(3)

(2)

(3)

Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc.
Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Components de les instal·lacions:

Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica (REBT 2002).

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC
a) S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials.
b) Mitjançant referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
CTE DB SI 1.4
Ref. del projecte:

c) Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.

(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)
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A p a r c a m e n t en planta baixa o soterrani

SI 2 Propagació exterior
MITGERES

RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120

FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis

- Entre una zona de risc especial

- Cap a una escala o passadís protegit

alt i d’altres zones de l’edifici

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:
es garantirà una distància horitzontal d, en funció de l’angle, α,
que forma els plans exteriors de la façana.

Façanes enfrontades

α
d, en m

des d’altres zones de l’edifici

0º

45º

60º

90º

135º

180º

3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50

Façanes a 90º

Façanes a 180 º

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi

- Entre una zona de risc especial alt i d’altres zones més altes de l’edifici

Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la

Franja d’1 m ≥ EI 60 en la trobada entre el forjat

dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre
el forjat separador de sectors diferents i la façana amb
element sobresortint:

separador de sectors diferents i la façana:

CTE DB SI 2.1

COBERTES

RESISTÈNCIA AL FOC
- Entre dos edificis

- Entre dos sectors d’incendi

Franja ≥ EI 60 i ≥ 0,50 m,

Franja ≥ EI 60 i ≥ 1 m

mesurada des de l’edifici adjacent en
la trobada de mitgera entre dos
edificis i la coberta:

- Entre una zona de risc especial

alt i d’altres zones de l’edifici

Perllongar 0,60 m la mitgera o
element compartimentador entre
dos edificis o sectors:

en la trobada entre la paret
compartimentadora de dos sectors
d’incendi i la coberta:

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:
d (m)

≥ 2,50

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0

h (m)

0

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00

Sent,
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60.

REACCIÓ AL FOC
Classe de
reacció al foc
CTE DB SI 2.2

Ref. del projecte:

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior o que estiguin situats en la cara
superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).
- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació, ventilació o extracció de fum:
BROOF (t1).
versió 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Tècnica COAC
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SI

A p a r c a m e n t en planta baixa o soterrani

SI 3 Evacuació d’ocupants
CONFIGURACIÓ
DE L’EDIFICI

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h
- h descendent =

m

SORTIDES DE PLANTA

h ascendent =

m

(Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent)

a) Porta d'accés
a un vestíbul d'independència
d’escala especialment protegida:

- Té capacitat suficient.
- Condueix a una sortida d'edifici.

b) Una sortida d’edifici que:

- Comunica amb un espai exterior segur.

SORTIDA D’EDIFICI
- Porta o forat
a un espai exterior segur:

- Condicions generals:

- Permet la dispersió dels ocupants en condicions
de seguretat.
- Permet l’accés dels bombers i dels mitjans
d’ajuda alls ocupants.
- No ha de tenir obstacles que puguin oposars’hi.
* Pot ser la coberta d’un edifici, estructuralment
independent de l’edifici amb sortida a aquest
espai, sempre que l’incendi no els pugui afectar
simultàniament.

- Espai davant de cada - Superfície S ≥ 0,5 P m²
sortida d'edifici:
- Radi ≤ 0,1 P m
sent P, el nombre d'ocupants
* Quan P ≤ 50 persones, no cal comprovar-ho.
- Dimensió més petita serà ≥ 8 m
- Recorregut entre les
sortides de l’edifici i
l’espai de maniobra:
CTE DB SI A
D. 241/94 i OMCPI/96

CÀLCUL DE
L’OCUPACIÓ

ÚS PREVIST

DENSITAT
D’OCUPACIÓ

SUPERFÍCIE
ÚTIL

m2 sup. útil/ persona

m2

Aparcament:

40

Arxius i magatzems:

40

Ocupació ocasional o a efectes de manteniment
CTE DB SI 3

- L ≤ 30 m, qualsevol accés principal si l’altura
d’evacuació de l’edifici h > 9 m, segons SI 5.1.
- L ≤ 60 m
- Amplada mínima: 1,80 m, si h ≤ 8,00 m
3,00 m, si h > 8,00 m

OCUPACIÓ
Nº de persones, P
Sup. útil/ densitat

Ocupació
nul·la

Trasters dels habitatges, locals d’instal·lacions, sales màquines,
material de neteja, etc.

-

TOTAL EDIFICI

NOMBRE DE
SORTIDES I
LONGITUD DELS
RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ

NOMBRE DE
SORTIDES EXISTENTS

CONDICIONS

Una única sortida
de planta:

- Ocupació:

≤ 100 persones
≤ 50 persones: si han de salvar una altura
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta

- Longitud del recorregut d’evacuació:

≤ 35 m

(1)

≤ 50 m (1) : planta amb sortida directa a
l’espai exterior segur i ocupació ≤ 25 pers.
Més d’una sortida
de planta:

Més d’una sortida
d’edifici:

CTE DB SI 3.3

(1)

- Longitud del recorregut d’evacuació:

≤ 50 m

(1)

- Longitud fins a un punt des del que
existeixin, com a mínim, dos
recorreguts alternatius:

≤ 35 m

(1)

- Com a planta de sortida de l’edifici:

Si cal, considerant només l’ocupació
d’aquesta planta.

- Nombre d’escales per l’evacuació
ascendent o descendent de l’edifici:

Hi hauran tantes sortides com escales siguin
obligatòries per l’evacuació.

La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica.

(2)

Els recorreguts que tinguin el seu origen en zones habitables poden travessar aparcaments, quan es tracti dels recorreguts
addicionals, però en cap cas, dels recorreguts principals.

Ref. del projecte:
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DIMENSIONAMENT
DELS ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

A p a r c a m e n t en planta baixa o soterrani

TIPUS D’ELEMENT

DIMENSIONAMENT

VALOR MÍNIM

Portes i passos:

A ≥ P / 200

0,80 m

SI

0,80 m ≤ A porta d’una fulla ≤ 1,20 m.
0,60 m ≤ A cada fulla en porta de 2 fulles ≤ 1,20 m

Passadissos i rampes:

A ≥ P / 200

1,00 m
0,80 m en passadissos ≤ 10 pers. usuaris habit.

Escales protegides:
Sent,

1,00 m, en general

E ≤ 3 S + 160 AS

0,80 m, en escales ≤ 10 pers. usuaris habituals

A=

Amplada de l’element, [m]

As =

Amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici, [m]

h=

Altura de evacuació ascendent, [m]

P=

Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona.

E=

Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de
las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable;
Superfície útil del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones.
Inclou la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis.

S=

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
CTE DB SI 3.4

PROTECCIÓ
DE LES ESCALES

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat
dels elements d’evacuació: en funció de l’ocupació, distribució d’ocupants fins a les sortides, simultaneïtats,
hipòtesi de bloqueig, capacitat de les sortides i escales, etc.
Les escales d’evacuació d’una zona d’ús Aparcament seran sempre especialment protegides.

CTE DB SI 3.5

DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

PORTES
SI 3.6

En general:

SI 3.4
SI 1.1

‣ Amplada mínima:

- 0,80 m

‣ Resistència al foc:

- 2 x EI2 30 C5 si comuniquen amb un altra zona de l’edifici.
- Cap resistència al foc si obren directament a l’exterior.

‣ Ubicació:

- Independents de la porta de sortida de vehicles,
segons DB SU 7.2.3.
* En qualsevol cas, excepte si es tracta de l’aparcament d’ús
exclusiu d’un habitatge unifamiliar.

‣ Tipus:

- Batents amb eix de gir vertical.
Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del
que provingui l’evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i
sense haver d’actuar en més d’un mecanisme:
(p.e. maneta o polsador segons UNE-EN 179:2003 VC1)

‣ Sentit d’obertura:

- En sentit d’evacuació si:
P > 100 persones, o bé
P > 50 persones d’un mateix recinte

SU 7

Sortida de planta o
sortida d’edifici i
per a > 50 persones

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m excepte en
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2.

PASSADISSOS
SI 3.4 i
SU 7

‣ Amplada mínima:
‣ Recorreguts d’evacuació:

- 1,00 m
- 0,80 m en passadissos ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals.
a) Pels carrers de circulació de vehicles
b) per itineraris de vianants protegits en aparcaments > 200 vehicles o > 5.000 m2
senyalitzats amb paviment diferenciat o amb relleu, segons DB SU 7.

RAMPES
SI 3.4
SU 2.4
SU 7

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m

‣ Pendents, trams, replans

- Condicions segons DB SU 4.3
- Veure fitxa SU 7 Aparcaments

‣ Passamans

Ref. del projecte:
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DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

A p a r c a m e n t en planta baixa o soterrani

SI

ESCALA NO PROTEGIDA
SI 3.4
SU 2.4
SU

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m en escales ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals.

‣ Escala no protegida
compartimentada:

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a
la dels sectors d’incendi als que serveix.

‣ Esglaons, trams, replans:
‣ Passamans:

- Condicions segons DB SU 4.2
- Veure fitxa SU 7 Aparcaments

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA
SI A

‣ Compatibilitat:

- Els vestíbuls d'independència de les escales especialment protegides no podran ser-ho
simultàniament de locals de risc especial.

‣ Compartimentació:

- Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos sectors o zones i que únicament
pot comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta.
- Parets EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5.

‣ Distància entre portes:

- La distància entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes ≥ 0,50 m.

‣ Ventilació del vestíbul
d’independència d’escala
especialment protegida
(control de fum):

- Les condicions de ventilació del vestíbul són les mateixes que es fixen per escales
especialment protegides, adoptant una de les següents opcions:
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressió diferencial

ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA
SI A
SI 3.4
SU 2.4

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m en escales ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals.

‣ Traçat:

- Recinte destinat exclusivament a circulació.

‣ Compartimentació:

- Elements separadors EI 120.

- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici.
- Amb vestíbuls d’independència en cadascun dels accessos des de cada planta.
- Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.
- No cal vestíbul d’independència en la planta de sortida de l’edifici si l’escala comunica
amb un sector de risc mínim.

‣ Passos d’instal·lacions:

- Hi poden haver portes de registre EI 60 de patinets o de conductes d’instal·lacions.

‣ Accessos en cada planta:

- Dos, com a màxim

- amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.
- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja.
- 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència, o si no n'hi ha, des de la
porta del recinte de l'escala, fins a una sortida d'edifici.

‣ Recorregut màxim en la
planta de sortida de
l’edifici:

- 25 m (35 m, si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

‣ Ventilació (control de fum):

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv ≥ 1 m² en cada planta. (1)
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin:
- Superfície útil ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà ≤ 4)
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.
c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.

‣ Esglaons, trams, replans:
‣ Passamans:

- Condicions segons DB SU 4.2.

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR
SI A

‣ Obertures:

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, en cada planta, tenen una superfície
S ≥ 5A m2, sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.
- Si comuniquen amb un pati: aquest permet inscriure un cercle de ∅ 15 m.

- Reuneix totes les condicions d’escala protegida, però
‣ S’assimila a escala
especialment protegida si: - No caldrà disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos.
(1)

Les obertures poden donar a espai públic o pati de ventilació segons normativa d’habitabilitat i/o urbanística.
Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment”
de la TINSCI, Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.

Ref. del projecte:
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CTE

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

SENYALITZACIÓ I
ENLLUMENAT DE
RECORREGUTS

CTE DB SI 3.7

CONTROL
DEL FUM
DE L’INCENDI

- Senyalització d’evacuació:

SI

A p a r c a m e n t en planta baixa o soterrani

- UNE 23034-1998

‣ Normativa:

‣ Sortida de recinte >50 m2, - Rètol SORTIDA
de planta o edifici:
‣ Sortides d’ús exclusiu
d’emergència:

- Rètol SORTIDA D’EMERGÈNCIA

‣ Recorreguts:

- Enfront de la sortida de recinte > 100 pers.
- En els canvis de direcció.

- Enllumenat d’emergència
segons DB SU 4.2.1

- Qualsevol recorregut d’evacuació
- Recintes > 100 persones

Àmbit d’aplicació:

- Aparcaments > 100 m2 que no tinguin la consideració d’aparcament obert. (1)
- No cal aplicar-ho, si l’aparcament té consideració d’aparcament obert.

Disseny, càlcul, instal·lació i
manteniment:

(1)

a) UNE 23585:2004 de la que no es considerarà l’exclusió dels sistemes d’evacuació
mecànica o forçada de l’últim paràgraf del seu apartat “0.3 Aplicacions”.

b) EN 12101-6:2005 (fa referència a pressurització de vies d’evacuació)
c) MÈTODE SIMPLIFICAT: S’adopta un sistema de ventilació per extracció
mecànica amb obertures d’admissió d’aire previst en el DB HS 3 i que també
compleix les següents condicions del DB SI 3.8.

MÈTODE SIMPLIFICAT:
Condicions segons DB SI 3.8

MÈTODE SIMPLIFICAT:
Condicions segons DB HS 3

- Cabal d’aire:

120 l/plaça · s

- Activació automàtica:

mitjançant una instal·lació de detecció.

- Tancament automàtic:

de les obertures més properes al terra,
si n’hi ha, mitjançant comportes E600 90

- Ventiladors

- F400 90

- Conductes:

- E600 90 si transcorren por un únic sector
- EI 90 si travessen elements separadors de
sectors d’incendi

- Cabal d’aire total:

qv = Nombre de places x 120 l/plaça · s

- Admissió d’aire:

‣ Obertures d’admissió:
- Directes a l’exterior
- Superfície total d’obertures ≥ 4 x qv
(qv en l/s; Sup. en cm2; velocitat ≈ 2,5 m/s)
2

- 1 obertura cada 100 m de superfície útil.
(o de qualsevol altra manera que eviti
l’estancament del fum)

- Extracció mecànica:

‣ Obertures d’extracció:
- Superfície total d’obertures ≥ 4 x qv
(qv en l/s; Sup. en cm2; velocitat ≈ 2,5 m/s)
2

- 1 obertura cada 100 m de superfície útil;
separació ≤ 10 m (o de qualsevol altra manera
que eviti l’estancament del fum).

‣ Conductes d’extracció:
- Boca d’expulsió a la coberta de l’edifici
- Secció ≥ 2,5 x qv

2

(qv en l/s; secció en cm ; velocitat ≈ 4 m/s)
(o de qualsevol altra solució que produeixi un
nivell sonor ≤ 30 dBA en local contigu habitable)
Nombre de places
d’aparcament, P
P ≤ 15
15 < P ≤ 80
P > 80
(1)

Nombre de conductes i de
ventiladors d’extracció
1 conducte i 1 ventilador
2 conductes i 2 ventiladors
1 + part sencera P/40

Un aparcament té la consideració d’aparcament obert quan compleix les següents condicions, segons l’annex SI A:
a) Les seves façanes presenten en cada planta una superfície, S, de obertures permanentment oberta a l'exterior no inferior a:
- S total d’obertures ≥ 1/20 S construïda de l’parcament (5 %),
- S total d’obertures ≥ 1/40 de S construïda de l’aparcament (2,5%), distribuïdes uniformement entre les dues parets
oposades situades a menor distància

CTE DB SI 3.8
Ref. del projecte:

b) La distància des de la vora superior de les obertures fins al sostre ≤ 0,50 m.
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CTE

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

A p a r c a m e n t en planta baixa o soterrani

SI

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
DOTACIÓ

INSTAL·LACIONS

CONDICIONS

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i
la superfície construïda, S.

Extintors portàtils

En general:

- Eficàcia: 21A – 113B
- Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació
- Col·locació: a ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

Locals i zones de risc
especial segons SI 1

- Eficàcia: 21A – 113B
- Col·locació: a ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

(per exemple: trasters,
locals d’instal·lacions,
magatzems, etc. )

- Ubicació a
l’exterior del local:

- un proper a la porta d’accés que podrà servir a
diversos locals o zones.

- Ubicació a
l’interior del local:

- de risc especial alt: L ≤ 10 m, des de qualsevol
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior.
- de risc especial mig o baix: L ≤ 15 m, des de
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior.

Boques d’incendi

S > 500 m2
(s’exclouen els
aparcaments robotitzats)

Columna seca

> 3 plantes sota rasant - Ubicació:
o
>4 plantes sobre rasant

Hidrants exteriors

En qualsevol cas

- Un hidrant d’incendi a la via pública a ≤ 100 m de qualsevol punt de la
façana accessible, segons el D. 241/94.
- Aquest hidrants compten per a cobrir la dotació exigida pel DB SI 4.

h ascendent > 6 m

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

1.000 ≤ S ≤ 10.000 m2

-1

S > 10.000 m2

- 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció

Qualsevol aparcament
robotitzat

Detecció i alarma

S > 500 m2

- Detectors d’incendi, com a mínim.

Aparcament robotitzat

- Polsadors d’alarma, en qualsevol cas.

Aparcament que no es
considera obert:

- Condicions definides a l’apartat SI 3 Evacuació. Control de fums.

Aparcament robotitzat:

- Sistema mecànic d’extracció de fums que garantirà 3 renovacions/hora.

CTE DB SI 4.1

CTE DB SI 4.1

SENYALITZACIÓ

- Presa d’aigua en façana
- Columna ascendent situada en caixa d’escala
- Sortides en planta: A totes les plantes.
- Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.

Extinció automàtica

Control de fums

DISSENY,
EXECUCIÓ,
POSTA EN
FUNCIONAMENT
I MANTENIMENT

- Tipus: BIE 25 mm
- Ubicació: A ≤ 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància
≤ 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.
- Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra.

- “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions complementàries
i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació: es complimentaran en les instal·lacions de
protecció contra incendis, així com en llurs materials, components i equips.
- Certificat de l’empresa instal·ladora (Art. 18 del RIPCI): cal presentar-lo davant l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma per a la posta en funcionament de les instal·lacions.

ÀMBIT
Instal·lacions de protecció contra
incendis d’utilització manual:

- Extintors
- Boques d’incendi
- Polsadors manuals
- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció

CONDICIONS

CTE DB SI 4.2

Ref. del projecte:

- Normativa

- Senyalització en general: UNE 23033-1
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999

- Visibilitat

- Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4.

versió 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Tècnica COAC
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SI

A p a r c a m e n t en planta baixa o soterrani

SI 5 Intervenció de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*)
CONDICIONS
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN
DELS EDIFICIS
‣ Edificis h > 9 m
* Qualsevol edifici

- Vial d’aproximació en edificis h > 9 m:

- Aspectes contemplats en l’edifici on s’integra l’aparcament.

- Espai de maniobra en edificis h > 9 m:

- Aspectes contemplats en l’edifici on s’integra l’aparcament.

* Vial d’aproximació i espai de maniobra
en edificis h ≤ 9 m:

- Aspectes contemplats en l’edifici on s’integra l’aparcament.

- Forats d’accés per als bombers:

- Aspectes contemplats en l’edifici on s’integra l’aparcament.

CTE DB SI 5.1 i D 241/94

ACCESSIBILITAT
PER FAÇANA
‣ Edificis h > 9 m
* Qualsevol edifici

‣ En aparcaments
robotitzats:

- Una via d’accés en cada sector i fins a cada nivell existent.

- Via d’accés per als
bombers:

CTE DB SI 5.2 i D 241/94

-

Parets i sostres EI 120;

-

Portes EI2 60-C5.

SI 6 Resistència al foc de l’estructura
ELEMENTS
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS
Forjats, bigues i suports de
plantes i de cobertes que
no tinguin consideració de
lleugeres a efectes de SI 6.

EDIFICI, R t

(R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)

ÚS DEL SECTOR

RESISTÈNCIA AL FOC
Plantes sobre rasant

Plantes sota rasant h ≥ 1,50 m
Aparcament

R 120

R 120

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
ÚS DEL LOCAL O ZONA

RESISTÈNCIA AL FOC

Local o zona de risc especial d’incendi
(1)

(1)

segons classe de risc

baix

mig

alt

R 90

R 120

R 180

No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici en la que es trobi.

COBERTES LLEUGERES, R t
CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m2 (inclou encavallades, corretges i tancament)
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi.

R 30

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t

CTE DB SI 6.2

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS
Sobre llindes, etc.
CTE DB SI 6.2

DETERMINACIÓ
DE LA
RESISTÈNCIA
AL FOC

ELEMENTS CONTINGUTS EN:

RESISTÈNCIA AL FOC

Escales especialment protegides:

No cal comprovar-la

CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

a) Quan el seu col·lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat
global, l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi serà:

La mateixa que els
elements principals

b) En altres casos:

No cal comprovar-la

VALORS A ASSOLIR DE RESISTÈNCIA AL FOC, R t
Valors establerts a les taules anteriors: indiquen el temps en minuts exigit de resistència al foc davant l’acció
representada per la corba normalitzada temps-temperatura.

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t
a) S’adopten les classes de resistència al
foc obtingudes a partir de les Taules i/o
mètodes simplificats dels Annexes del
CTE DB SI:

- Annex C: Estructures de formigó armat
- Annex D: Estructures d’acer
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida, bloc formigó)

b) Referència als resultats d’assaigs emesos - Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de març i a les normes
per laboratoris acreditats:
UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI.
(1)

CTE DB SI 6.6

Ref. del projecte:

Podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de diferents
tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.
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arquitecte: JOAQUIM BOVER BUSQUET
projecte : 48 HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL-CAN SERRA - 4ª Fase - Bloc D

fitxes justificatives de l'acompliment de la normativa
estructural

DADES GENERALS i NORMES CONSIDERADES AL CÀLCUL

A.- IDENTIFICACIÓ:
Promotor:

Serveis Municipals de Sant Gregori S.A.

Emplaçament:

Av- Girona, 33

Municipi:

17150 - Sant Gregori

B.- NORMATIVES APLICABLES:
B.1.a.- Obligat compliment:
DB-SE-AE
DB-SE-C
DB-SE-A
DB-SE-C
DB-SE-M
NCSE-02
EFHE.
EHE-08

"Accions en l'edificació".
"Fonaments".
“Acer”
“Fàbrica”
“Fusta”
“Norma Sismorresistent”.
“Sostres unidireccionals”.
"Instrucció de formigó estructural”.

C.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA
C.1.a.- Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional)
FONAMENTS, LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT.
ESTRUCTURA VERTICAL, PILARS DE FORMIGÓ ARMAT.
ESTRUCTURA HORITZONTAL, JÀSSERES I SOSTRES
ENTREBIGADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT.

UNIDIRECCIONALS

DE

FORMIGÓ

ARMAT

Fitxes Justificatives: Normativa Estructural
Pàg. 2/ 5

ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL

D.- ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL.
Les accions adoptades al càlcul s'ajusten a la norma "DB-SE-AE Accions en la Edificació".
Situació de projecte (EHE):

Situació amb dos o més accions variables (concàrregues, sobrecàrrega, vent, ...)

D.1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES
D.1.a.- Càrregues Superficials kN/m2
CONCÀRREGA

SOBRECÀRREGA

PLANTA / SECTOR
SOSTRE PS -PB - PP1
SOSTRE COBERTA

TOTAL
PES PROPI

C. PERM.

ÚS

ENVANS

3
3

1
1

2
2

1

NEU
0,4

7
6,4

D.2.- ACCIONS DEL VENT, TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES
D.2.a.- Acció del vent.
Classe de construcció:
Coeficient eòlic:
Situació topogràfica i alçada de coronació de l'edifici
sobre el terreny:
Velocitat del vent m/s:
Pressió dinàmica kN/m2 :
Sobrecàrrega total de vent considerada kN/m2:

Construcció Prismàtica; planta rectangular o combinació de
rectangles
1,2
Sit. normal. h de 0 a 10 m
28 ; 102
0,5
0,6

D.2.b.- Accions tèrmiques
Estructures revestides sotmeses a variacions inferiors a ± 10º no cal considerar les acciones tèrmiques.
Distància mínima entre junts de dilatació DB-SE -AE: Amb pilars poc rígids
Variació de temperatura considerada: Altres estructures a l'exterior
Coeficient de dilatació tèrmic: Formigó armat

<= 50
± 20º
0,000011 m/mºC

D.2.c.- Accions reològiques
Es consideren amb l'àmbit de les normes de càlcul de les estructures de cada material.
En materials metàl·lics són despreciables.
D.3.- ACCIONS SÍSMIQUES. NCSE-02
Classificació de l'obra
Terme Municipal
Acceleració sísmica bàsica ab
Tipus de terreny
Coeficient de sòl C
Acceleració sísmica de càlcul ac

construccions de importància normal
Sant Grtegori
0,08 g
Sorrenc de compacitat fluixa a mitja.
515 kN/m² - Llosa de fonamentació
0,064

No és obligatori l'aplicació de la norma:


Si la construcció és de importància moderada



Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat)



Si la construcció és d’importància normal, té pòrtics ben arriostrats i l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,08 g.
No obstant això, la norma s’aplicarà als edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul és igual o
superior a 0,08 g.

Procediment de càlcul
Tipus d'estructura
Tipus de planta
Ductilitat

Mètode simplificat (article 3.7)
Pilars i jàsseres de formigó.
compartimentada
Sense ductilitat (estructures descrites a l’article 3.7.3.1.d. i, en particular, les
de murs de maó i bloc).

Fitxes Justificatives: Normativa Estructural
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MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ

E.- MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ
E.1.- TERRENY DE FONAMENTACIÓ. RESUM ESTUDI GEOTÈCNIC.
E.1.a.- Dades de l'estudi del sòl
Aquestes dades, procedents de l’estudi previ, s’hauran de confirmar a l’obra, per assegurar la correspondència entre la
hipòtesi adoptada en el càlcul i la realitat del subsòl de l’edifici.
E.1.b.- Campanya de reconeixement
Reconeixement realitzat per:
Empresa especialitzada
IGEOTENES
Ref. Estudi:
Nom de l'empresa:

1359/07

Data:

OCT.2007

E.1.c.- Informació general de l'edifici
Tipus estructura, número de plantes:
Configuració de les rodalies:

FORMIGÓ ARMAT
EDIFICACIÓ AÏLLADA

E.1.d.- Geologia (resum de les característiques geològiques)
RECONEIXEMENT DE DOS UNITATS GEOLÓGIQUES

E.1.e.- Campanya de reconeixement
4

Nombre de punts (observats o prospectats):
Tècnica de reconeixement emprada:

Observació directa

X Cala

X Sondeig

Profunditat de prospecció:
Mostres obtingudes:

Tipus:
UNITAT 1
UNITAT 2

Situació i profunditat:
0,00 a – 6
De -6

Assaigs en obra

Inspecció visual
Penetròmetres estàtic
X Penetròmetre dinàmic
Estàndard SPT

Pressiòmetre
Molinet
De càrrega amb placa
X Cala mecànica

Assaigs al laboratori

Densitat
Humitat
X Granulometria
X Límits
Compressió simple

X Tall directe
Edòmetre
Triaxial
Lambe
X Anàlisis químiques

E.1.f.- Resultats
Tipus de sòl:
Profunditat de l'estrat de fonamentació (m):
Resistència admissible (N/mm2):
Deformabilitat:
Nivell freàtic:
Expansivitat:
Agressivitat:

No

Argiles - sorra/grava
De 0 a -6
Llosa de formigó
515 kN/m2
Baixa

Per murs de contenció:
Densitat (N/mm3):
Cohesió (N/mm2):
Angle de fricció:

Profunditat:
Nula
IIa (EHE)

Fitxes Justificatives: Normativa Estructural
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CTE

RESIDENCIAL HABITATGE

Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

plurifamiliar (*)

SUA

Ref. del projecte

AMBIT D’APLICACIÓ
Nova construcció

Ampliació

(1)

Reforma

(2)

Rehabilitació

Canvi d’ús

(1)

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual es té en consideració la normativa específica d’accessibilitat (DB SUA, D135/1995,
Llei 17/2008 i D 141/2012)

CONJUNT EDIFICI

1

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

2

EDIFICI

√

2.1

INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)

2.2

ZONES COMUNES interiors i exteriors

√
√

Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis
higiènics, etc.)
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici]

3

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP

4

→ Veure fitxa específica, SUA-8

USOS

PETITS RECINTES

* aparcament (Sc ≤ 100m2) i trasters

associats a
l’habitatge:

APARCAMENT

Sc > 100m2 → Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7

→ Veure document annex

→ Veure fitxa específica, SUA-6

PISCINA

Contemplat en
projecte

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

1

BARRERES DE
PROTECCIÓ,
Característiques

SUA 1

‣ ALTURA de les barreres - ΔH ≤ 0,55m → no cal barrera de protecció
(h), segons desnivell (ΔH) - 0,55m < ΔH ≤ 6m → h ≥ 0,90m
a protegir:
- ΔH > 6m → h ≥ 1,10m

‣ CONFIGURACIÓ

* No són escalables (3) i

‣ RESISTENCIA

* Habitatges → Resistiran una força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m(5)

de les barreres de
protecció

es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ∅ < 0,10m (4)
* Cobertes accessibles només per a conservació → força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m(5)
* Cobertes transitables accessibles només privadament → força horitzontal qk ≥ 1,6 kN/m(5)
* Administratiu, trasters, locals comercials → Resistiran una força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m(5)

SUPERFICIES DE
VIDRE EXTERIOR

SUA 1

‣ NETEJA

En vidres transparents, a
una alçada > 6m sobre
rasant, cal garantir-la
mitjançant:

SUA 2

‣ PROTECCIÓ A
IMPACTES
Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
(7)
paraments fixes - i
protegir-les, mitjançant:

SUA 2

‣ SENYALITZACIÓ

Identificar les grans
superfícies de vidre, de les
zones comunes, que es
puguin confondre amb
portes i obertures, a través:

ELEMENTS
PRACTICABLES

SUA 2

‣ PROTECCIÓ A
ENGANXADES

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé
* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6)
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell (ΔH) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

ΔH < 0,55m → classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m ≤ ΔH ≤ 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)
ΔH > 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

* Senyalització visualment contrastada inferior→ alçada: 0,85m ÷1,10m, i
superior → alçada: 1,50m ÷1,70m, o bé
* Disposició de muntants separats a una distància ≤ 0,60m, o bé
* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m
* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància ≥ 0,20m a qualsevol element fix
* Portes de vianants automàtiques → tindran marcatge CE
* Elements d’obertura i tancament automàtic → disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

(*)
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Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

2. E D I F I C I
DESNIVELLS interiors

plurifamiliar (*)

SUA 1

* ≤ 0,55m
* > 0,55m

SUA

Contemplat en
projecte

2.1. Interior de l’HABITATGE (ús restringit)

(Balcons i finestres ja
contemplats a l’envolvent)

BARRERES DE
PROTECCIÓ

RESIDENCIAL HABITATGE

→ No cal barrera de protecció
→ PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé
→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

SUA 1

‣ ALTURA de les barreres (h):
en funció del desnivell (ΔH) a
protegir:
‣ CONFIGURACIÓ

* 0,55m < ΔH ≤ 6m → h ≥ 0,90m
* ΔH > 6m → h ≥ 1,10m
* ΔH > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m → h ≥ 0,90m
* No són escalables (3) i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ∅ <
0,10m (4)

‣ RESISTENCIA de les barreres de protecció: Resistiran una força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m(5)

CONDICIONS
GENERALS

SUA 2

‣ IMPACTES

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de
les persones amb discapacitat)
SUA 2

‣ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
(7)
paraments fixes - i protegir-les,
mitjançant:

CONDICIONS
PARTICULARS

* Altura lliure de pas: ≥ 2,10m; portes ≥ 2,00m

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un
nivell d’impacte -x (y) z- (8)
en funció del desnivell (ΔH)
existent entre els dos
costats de la superfície de
vidre:

ΔH < 0,55m → classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m ≤ ΔH ≤ 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)
ΔH > 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

SUA 2

‣ ENGANXADES

* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància ≥ 0,20m a
qualsevol element fix

SUA 1

‣ Amplada dels trams:

≥ 0,80m (D. 141/2012 “Condicions d’Habitabilitat” fixa una amplada ≥ 0,90m)

‣ Graons:

- frontal ≤ 0,20m

· ESCALES

- estesa ≥ 0,22m
- s’admeten graons sense frontal (9)

‣ Replans:

→ s’admeten partits amb graons a 45º

‣ Barreres de protecció:

→ els costats oberts disposaran de baranes

‣ Escales de traçat corbat:

* graons → el costat més estret ≥ 0,05m

→ configuració segons definició anterior
→ el costat més ample ≤ 0,44m
* mesura de l’estesa:

→ trams amplada <1m a l’eix
→ trams amplada ≥ 1m a 0,50m del costat més estret

· RAMPES
BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES

No hi ha especificacions per a l’ús restringit
SUA 2

‣ Dutxes i banyeres → la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

SUA 3

‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

Garatge, trasters, etc. → Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

LOCALS DE RISC
TANCAMENTS
(exteriors)

(*)

SUA 1

‣ SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja

SUA 2

‣ SUPERFICIES DE VIDRE: protecció a impactes

SUA 2

‣ ENGANXADES

Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats
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RESIDENCIAL HABITATGE

Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

2. E D I F I C I

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors)

CONDICIONS
GENERALS
· passadissos,
· escales,
· rampes,
· espais comuns,
· circulació exterior
vinculada a l’accés i
espais comuns de
l’edifici,
· etc.

SUA 1

‣ DESNIVELLS

SUA

plurifamiliar (*)

Contemplat en
projecte

* ≤ 0,55m

→ No cal barrera de protecció

* > 0,55m

→ PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,
o bé
→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

SUA 1

‣ BARRERES DE PROTECCIÓ
dels desnivells

* Altura (h),
- 0,55m < ΔH ≤ 6m → h ≥ 0,90m
segons desnivell - ΔH > 6m → h ≥ 1,10m
(ΔH) que es
- ΔH > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m → h ≥ 0,90m
protegeix:
* Configuració:

* No són escalables (3) i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ∅ < 0,10m (4)

* Resistència:

- Circulació de persones: força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m (5)
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk ≥ 1,6 kN/m (5)

SUA 1

‣ CONDICIONS DELS
TERRES: caigudes

* Interiors:

- No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm
- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de
circulació)
- Els desnivells ≤ 5cm es resolen amb pendent ≤ 25%

- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de ∅ 15mm
* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació → alçada ≥ 0,80m
SUA 2

‣ CONFIGURACIÓ DELS
ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes → altura de col·locació ≥ 2,20m (z. ext.)
* Altura lliure de pas → ≥ 2,20m; portes → ≥ 2,00m (zones interiors)
* Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual)
* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin
risc d’impacte → entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir ≤ 0,15m
* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per l’obertura de les portes de pas
(11)
(excepte zones d’ocupació nul·la ) situades en el seus laterals (z. interior)
* Passadissos d’amplada ≥ 2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior)

SUA 2

‣ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc
d’impacte –a les portes i
(7)
paraments fixes - i protegir-les,
mitjançant:

SUA 2

‣ SUPERFICIES DE VIDRE:
senyalització Identificar les
grans superfícies de vidre que es
puguin confondre amb portes i
obertures, mitjançant:

SUA 2

‣ ELEMENTS
PRACTICABLES: protecció
a impactes i enganxades

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell (ΔH) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

ΔH < 0,55m → classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m ≤ ΔH ≤ 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)
ΔH > 12m → classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

* Senyalització visualment contrastada

inferior→ altura: 0,85m ÷1,10m, i
superior → altura: 1,50m ÷1,70m, o bé

* Disposició de muntants separats a una distància ≤ 0,60m, o bé
* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m
* Portes de vaivé → disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m
d’altura, com a mínim (interior)
* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància ≥ 0,20m a qualsevol element fix
* Portes de vianants automàtiques → tindran marcatge CE
* Elements d’obertura i tancament automàtic → disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge
CE

SUA 3

‣ RECINTES TANCATS:
immobilització

* La força d’obertura de les portes de sortida serà ≤ 140 N (interior)

SUA 4

‣ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell
de terra, factor
d’uniformitat mig ≥ 40%)

(els valors per a les escales i
rampes es recullen a l’apartat
corresponent)

* Enllumenat
d’emergència
(valors mesurats a nivell
de terra)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E ≥
Ì en zones de circulació de:
- persones

INTERIOR EXTERIOR
100 lux

20 lux

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació:
- E ≥ 1 lux al llarg de l’eix central
- E ≥ 0,5 lux en la banda central (12)
Ì instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres
d’enllumenat → E ≥ 5 lux

(*)
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Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat

2. E D I F I C I
CONDICIONS
PARTICULARS

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)
SUA 1

SUA

plurifamiliar (*)

Contemplat en
projecte

(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)
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Rampes en itineraris accessibles
‣ Pendent, p:

· RAMPES

Longitudinal

Transversal

* p ≤ 10% en trams < 3m de llargada

* p ≤ 2%

* p ≤ 8% en trams < 6m de llargada
* 4< p ≤ 6% en trams ≤ 9m de llargada
‣ Trams:

* amplada ≥ 1,20m, i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3)
* llargària màxima tram ≤ 9m (rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m)
* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal ≥ 1,20m de llargària en la direcció de la
rampa.

‣ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció → amplada ≥ la de la rampa; llargària ≥ 1,50m (a l’eix)
* entre trams amb canvi direcció → l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

‣ Passamans

Per a rampes amb pendent (p): p ≥ 6% I desnivell > 18,5cm
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i
* un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m
* trams de rampa de l>3m → prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ≥ 4cm I el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma.

‣ Elements
protectors
SUA 1

* Elements de protecció lateral d’alçària ≥ 10cm per als costats oberts de les rampes amb p≥ 6% i
desnivell >18,50cm.

Rampes en itineraris no accessibles
‣ Pendent, p:

* 6% < p ≤ 12%

‣ Trams:

* amplada ≥ 1,00m (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants)
* llargària màxima serà ≤ 15m (D 135/1995 → itinerari practicable: llargària màxima sense replà ≤ 10m)

‣ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció → amplada ≥ 1,00m; longitud ≥ 1,50m
* entre trams amb canvi direcció → l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m

‣ Passamans

* col·locació 1 costat →

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m

* col·locació 2 costats →

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

* altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” → entre 0,90m ÷ 0,95m)
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.
SUA 1

Rampes per a circulació de persones i vehicles
‣ Pendent, p:

SUA 4

* p ≤ 16%

Qualsevol tipus de rampa:
‣ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig ≥ 40%)

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

· ESCALES

SUA 1

‣ Graons:

Nivell d’il·luminació, il·luminància E ≥
Ì en zones de circulació de:

INTERIOR

EXTERIO

100 lux

20 lux

- persones

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
- E ≥ 1 lux al llarg de l’eix central
- E ≥ 0,5 lux en la banda central (12)

- frontal 0,13 ≤ F ≤ 0,185m
- estesa, E ≥ 0,28m
- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m (al llarg de tota l’escala)
* Evacuació descendent → s’admeten graons sense frontal
→ s’admeten graons amb ressalts
* Evacuació ascendent → graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats

(*)

‣ Trams:

- amplada ≥ 1,00m
- salvarà una altura ≤ 3,20m
- podran ser rectes, corbats o mixtes
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida ≥ amplada de l’escala

‣ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció → amplada ≥ 1,00m ; longitud ≥ 1,00m
* entre trams amb canvi direcció → l’amplada de l’escala no es reduirà al llarg del replà
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SUA

plurifamiliar (*)

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)
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CONDICIONS
PARTICULARS

‣ Passamans:

* col·locació 1 costat → escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m
* col·locació 2 costat → escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

(Continuació)

- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat” → entre 0,90m ÷ 0,95m)
- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

· ESCALES

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)
- estesa: E ≥ 0,28m a 0,50m del costat més estret i E ≤ 0,44m al costat més ample
el costat més estret serà ≥ 0,17m per poder computar com a amplada útil
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa.
- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m a 0,50m d’ambdós extrems
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals)
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà ≥ a l’estesa en els trams rectes
SUA 4

‣ Il·luminació

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig ≥ 40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E ≥
Ì en zones de circulació de:
- pers ones

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

INTERIOR

EXTERIOR

100 lux

20 lux

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
- E ≥ 1 lux al llarg de l’eix central
- E ≥ 0,5 lux en la banda central (12)

BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES ubicades
en espais comuns

SUA 2

‣ Dutxes i banyeres → la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

SUA 3

‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior
‣ Il·luminació controlada des de l’interior

DIPÒSITS, POUS

SUA 6

‣ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència
‣ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat

LOCALS DE RISC

Garatge, trasters, etc. → Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

Notes:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan sigui
exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública.
En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació
a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA
Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària
S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a ≤ 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable
situat a una alçada ≤ 1,30m
Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:  (β)  - que el DB SUA anomena x (y) z.
Æ β (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del
vidre trempat, etc.
Æ  i  (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a  (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a  (“x” segons DB SUA)
Graons sense frontal (ús restringit):: La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa
del graó superior
Tot i que s’ha canviat la manera de definir les prestacions dels vidres (segons “Orden VIV/984/2009”), s’ha mantingut la nomenclatura antiga per a les portes i
tancaments de dutxes i banyeres (impacte nivell 3). Interpretem que es tracta d’un error i que el nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca
per a un desnivell entre els dos costats del vidre de ΔH < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” )
Zones d’ocupació nul·la: zones zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants”
Terminologia)
La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via
Evacuació ascendent: El frontal ha de ser vertical o formant un angle ≤15º amb la vertical

(*)

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

(1)

Ks (cm/s)

(2)

-2

10-5<Ks<10-2

Alta

Mitja

≥ 10

-5

≤ 10

Grau d’impermeabilitat

(3)

Baixa

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(1)

> 10-5

Ks (cm/s)

(2)

Alta

-5

≤ 10

Grau d’impermeabilitat

Mitja

Baixa

(4)

IV

V

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

I

II

III

Zona eòlica

Tot Catalunya és zona eòlica C

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

(6)

≤ 15

16-40

41-100

E0

E1

Grau d’impermeabilitat
(7)

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

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

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

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal →

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

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

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

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

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)
-- S’aportarà un cabal d’aire exterior suficient per assolir que en cada local la concentració mitja anual de
CO2 sigui < 900 ppm i que l’acumulat anual de CO2 que excedeixi 1.600 ppm sigui < 500.000 ppm·h, en
ambdós casos amb les condicions de disseny de l’Apèndix C (3) del DB HS3.
-- El cabal d’aire exterior aportat serà suficient per a eliminar els contaminants no directament relacionats
amb la presència humana. Aquesta condició es considera satisfeta amb l’establiment d’un cabal mínim
d’1,5 l/s per local habitable en els períodes de no ocupació.
Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).
Taula 2.1 DB HS 3 Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables

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

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

Locals humits

Mínim per local:

6 l/s

7 l/s

8 l/s

Habitatge

Mínim en total:

12 l/s

24 l/s

33 l/s

(L’Apèndix C del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)
Ventilació addicional
-- Es disposarà d’un sistema que permeti extreure els contaminants que es produeixen durant l’ús de
l’aparell de cocció de la cuina, de forma independent de la ventilació general dels locals habitables.
Àmbit: Cuina

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

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

Locals d’altres tipus

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable ≥ 1/20 de la superfície útil de l’estança.

-- L’aportació de cabal d’aire exterior serà suficient per a eliminar els contaminants propis de l’ús de cada
local (humitats, olors, compostos orgànics i, en els aparcaments, monòxid de carboni i òxids de nitrogen).
El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de
cabal constant o variable(8):
Taula 2.2 DB HS 3 Cabals de ventilació mínims en locals no habitables
MAGATZEM DE RESIDUS
En edificis d’habitatge (9)

TRASTERS
En edificis d’habitatge

APARCAMENTS

Cabal mínim:

10 l/s m2

0,7 l/s m2

120 l/s plaça

Sistema de
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, o bé
Mecànic

- Cal observar les condicions establertes pel RITE.

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:
Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i d’acord a la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (10)
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notes:
(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.
(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) Apèndix C: Condicions de disseny per a la determinació del cabal de ventilació dels locals habitables dels habitatges.
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables.
Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors.
--

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

--

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

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

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

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustarlos per tal de garantir l’equilibri de cabals.
(5) En general, les característiques dels espais exteriors venen definides per les normatives d’habitabilitat d’àmbit català o bé municipal.
En absència d’aquestes, les condicions dels espais exteriors, a aquests efectes, seran les definides en el DB HS 3, apartat 3.2.1:
--

Els espais exteriors i els patis han de permetre que en la seva planta es pugui inscriure un cercle de diàmetre D ≥ H/3, sent H
l’altura del tancament més baix dels que els delimiten i D ≥ 3 m.

(6) L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
--

Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m com a mínim; 2 m si és transitable; superar l’altura de
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a
una distància ≤ 2 m.		

--

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

(7) L’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius i el
D.141/2012 Condicions mínimes d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta de l’edifici.
(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o
un altre tipus de sistema.
(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de
ventilació.
(10) Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD. 1027/2007),
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

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

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

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

S’establiran
discontinuïtats entre:

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

Buidat de la xarxa:

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

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

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

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

Pressió:

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

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

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

Dimensions dels locals

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

Accessibilitat de la
instal·lació

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

Identificació

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

Comptatge

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

Xarxa de retorn d’ACS

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

Dispositius d’estalvi
d’aigua

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

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

Ventilació

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

Traçat

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

Dimensionat

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

Manteniment

 Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.
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À MB IT D ’APL ICAC I Ó
r eh ab i l it ació i nt e gr a l

o b r a n o va

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o rehabilitació integral e n e d i f i c i s c a t a lo g a t s
No els hi és d’aplicació el DB HR

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

residencial públic

sanitari

a d m in is t rat i u

docent

a lt re s

UN ITATS D ’Ú S
u na ún i ca u n it a t d ’ús

d i ve r se s un i t ats d ’ú s

E X I G ÈN C IE S D ’A ÏL L A M EN T A C Ú ST IC
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS
Separacions en la mateixa unitat d’ús
Separació entre una
unitat d’ús i un
recinte emissor que
no pertany a la
unitat d’ús

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor
El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

a soroll aeri
envans

RA ≥ 33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA ≥ 50dBA

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA ≥ 45dBA

paret del recinte protegit

RA ≥ 50dBA
RA ≥ 30dBA

porta o finestra del recinte protegit
paret del recinte habitable

RA ≥ 50dBA

(1)

porta o finestra del recinte habitable

RA ≥ 20dBA

(1)

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

DnTA ≥ 55dBA
DnTA ≥ 45dBA
RA ≥ 50dBA

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

a soroll aeri

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

D2m,nT,Atr
en funció de l’Ld

FAÇANA A CARRER
Ld carrer
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld ≤ 60

30

30

30

30

60 < Ld ≤ 65

32

30

32

30

65 < Ld ≤ 70

37

32

37

32

70 < Ld ≤ 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA

CTE

HR

Exigències del DB HR Protecció contra el soroll

2/2

Ref. del projecte:

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

Ld carrer
dBA

Ld Pati
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld ≤ 60

Ld ≤ 60

30

30

30

30

60 < Ld ≤ 65

Ld ≤ 60

30

30

30

30

65 < Ld ≤ 70

Ld ≤ 60

30

30

30

30

70 < Ld ≤ 75

60 < Ld ≤ 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld ≤ 70

37

32

37

32

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA ≥ 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr ≥ 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

a soroll aeri

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

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w ≤ 65dB

DnTA ≥ 50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA ≥ 45dBA

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

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

L’nT,w ≤ 60dB

DnTA ≥ 55dBA

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

L’nT,w ≤ 60dB

DnTA ≥ 45dBA

EXIGÈNC IES DE C ONTROL D EL T EM P S D E R EV ER B ER A C IÓ
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum ≤ 350m

Temps màxim de reverberació
3

0,7s

3

0,5s

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

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

0,9s
Àrea d’absorció acústica equivalent
2

A ≥ 0,2m /m

3

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

Només aplicable als usos residencial i sanitari

PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ

(RD 842/2002 BT-10)

DADES DE L’EDIFICI:
Situació: 48 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, CAN SERRA - 4ªFase - Bloc D

Municipi : Sant Gregori

Tipus d’edifici (ús principal): Residencial

Promotor: Serveis Mun. Sant Gregoria SA

Nombre d’habitatges: 12

Altres: Altres

Garatge: si

Nombre de locals: 0

HABITATGES
ELECTRIFICACIÓ

BÀSICA

ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)

- Su d 160 m2
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics
d’ús habitual en un habitatge.
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i
acumulador elèctric)

- Su > 160 m2
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau
d’electrificació bàsica)
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica
- Previsió d’instal·lació de condicionament d’aire
- Previsió d’automatització i gestió

Previsió de potència

t 5.750 W / habitatge a 230V (25A)

t 9.200 W / habitatge a 230V (40A)

Observacions

- Per al càlcul de la càrrega corresponent a N habitatges es considera una reducció del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneïtat.
- Per a edificis amb previsió d’instal·lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1.

Núm.
d’habitatges
Habitatges
funcionant
simultàniament

WH

N
s

PREVISIÓ DE
CÀRREGUES

1
1

2
2

3
3

4

5



Electrificació

4,6

6

7

5,4

6,2

núm.
habitatges
(ni)

12

Bàsica
Elevada

8

9

7

10

7,8

8,5

11
9,2

12

13

9,9

14

10,6

15

11,3

16

11,9

17

12,5

Potència
(Pi) (W)

Potencies
parcials
(Pi x ni)

Potència total
(¦ Pi x ni)
(c+d)

N
(¦ni)
(a+b)

s

(a)

5.750

(b)

9.200

69.000 (c)
0 (d)

69.000

12

9,9

18

13,1 13,7

19
14,3

20
14,8

21

>21

15,3

15,3+
+ (n-21)
x 0,5

Càrrega total WH
¦ (Piuni)
us
N

TOTAL WH

56.925,00

56.925,00

W
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SERVEIS GENERALS
Característiques

Suma de potència prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat
de vestíbul, caixa d’escala, espais comuns, etc.

Observacions

Aquesta càrrega es justificarà en cada cas en funció de l’equipament previst.
En cas de manca de definició es poden prendre els següents ratis estimatius:
- enllumenat vestíbul i escala (100-200 lux): làmpada tèrmica: | 16 W / m2x100 lux ; làmpada fluorescent | 4 W / m2x100 lux
- ascensors (6 persones): elèctric | 6.500 W ;
elèctric amb maquinaria en recinte | 3.000 W ; hidràulic | 10.000 W
(8 persones): elèctric | 8.000 W ; elèctric amb maquinaria en recinte | 4.000 W ; hidràulic | 12.000 W
- telecomunicacions | entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i interruptor de 25A)

WSG

PREVISIÓ DE
CÀRREGUES

Zones

Unitat

Superfície (m2)

Ascensors
Enllum. vestíbul i escala
Enllum. espais comuns

1



163,00
0,00

Telecomunicacions

2
0
0



Equips comunitaris

Altres





0

W/unitat

Rati (W/m2)

3.000






3.000
0
0

Càrrega parcial (W)

3.000,00
652,00
0,00
6.000,00

4
0


TOTAL WSG

0,00
0,00



0

9.652,00

W

LOCALS COMERCIALS I OFICINES
Càrrega mínima a
considerar

WLC

PREVISIÓ DE
CÀRREGUES

- Rati > o = 100 W/m2
- Mínim per local 3.450 W a 230 V (15A)
Superfície (m2)

Zones

Simultaneïtat: 1
Rati previst (W/m2)

Local

Càrrega parcial (W)
(Sup*Rati)

0,00
0,00
0,00
0,00

Local
Local
Local

E-1 Instal·lacions elèctriques en BT (RD 842/2002)

Simultaneïtat: 1

Mínim

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL WLC

0,00

W

GARATGES
Càrrega mínima a
considerar

- Rati t 10 W/m2 si la ventilació es fa de forma natural ; Rati t 20 W/m2 si la ventilació és forçada.
- Mínim 3.450 W a 230 V (15A)

Observacions

Si en aplicació de la NBE-CPI/96 (art. 18), l’evacuació de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecànica, caldrà un estudi específic
de previsió de càrregues.

W G PREVISIÓ DE

Superfície (m2)

CÀRREGUES

502

CÀRREGA TOTAL DE L’EDIFICI

Rati previst (W/m2)

20

Càrrega total
(W)
Mínim

(Sup*Rati)

10.040,00

Simultaneïtat: 1

TOTAL WG

10.000,00

W T = ( WH +WSG + WLC + WG)

10.000,00

WT=

76,577 kW

RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
Cal fer previsió de local per a un CT quan la potència sol·licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb l’empresa subministradora

Data maig 2019

L’arquitecte/a Joaquim Bover Busquet

W

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
1
2

XARXA DE SUBMINISTRAMENT
ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis) (BT 07 i BT 11)

Conductors Aïllament t 0,6 / 1 kV
Secció mínima t 6mm2 (Cu); t 16mm2 (Al)
3

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT 13)

Disposició

Una per a cada Línia gral. d’Alimentació

Intensitat

La intensitat dels fusibles de la CGP
< intensitat màxima admissible de la LGA i
> a la intensitat màxima de l’edifici

habitatge

4

8

Conductors Cables unipolars aïllats
t 0,6 / 1 kV
Aïllament
Secció mínima t 10mm2 (Cu)
No propagadors de l’incendi i amb emissió
de fums i opacitat reduïda

13

11

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT 14)

12
habitatge

5

8

INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16)

Disposició

Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris

Intensitat

160 A per a previsió de càrregues d 90 kW
250 A per a previsió de càrregues d150 kW

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15)

Disposició
habitatge

4
8

local

10

9

serveis generals

5

3

9

FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16)

2

10

COMPTADORS (BT 16)

11

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP) (BT 17)

Intensitat
1

12

maig de 2005
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Una per a cada usuari

Conductors Aïllament: Unipolars 450/750V entubat
Multipolars 0.6/1kV
Trams soterrats 0.6/1kV entubat
Secció mínima: F, N i T t 6mm2 (Cu)
Fil de comandament t 1,5mm2
No propagadors de l’incendi i amb emissió
de fums i opacitat reduïda

garatge

14

13

En funció del tipus de subministrament i
tarifa a aplicar, segons contractació

DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17)

- Interruptor General
Automàtic (IGA)

Intensitat t 25A
Accionament manual

- Interruptor Diferencial (ID)

Intensitat diferencial max. 30mA
1unitat / 5 circuits interiors

- Interruptors Omnipolars
Magnetotèrmics

Per a cada un dels circuits
interiors

INSTAL.LACIÓ INTERIOR (BT 25)

Conductors Aïllament 450/750V
Secció mínima segons circuit (Veure
“Instal.lació interior, esquemes unifilars tipus”)

(6) Caixa de derivació per a comptadors descentralitzats
(7) Emplaçament per als comptadors

14

INSTAL.LACIÓ DE POSTA A TERRA (BT 18 i BT 26)

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS
màx. CAIGUDA DE TENSIÓ (1)

LÍNIES ELÈCTRIQUES

COMPTADORS
totalment
amb més d’una
centralitzats
centralització

SECCIÓ
MÍNIMA
(mm2)

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)

0.5% V

1%V

10

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)

1 % V (2)

0.5% V

6

Qualsevol circuit

3%V

3%V

Circuit enllumenat

3%V

3%V

Altres usos

5%V

5%V

INSTAL.LACIÓ
INTERIOR

Habitatges
Altres
instal·lacions
receptores

Segons
circuit

(1) El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal.lació interior i les derivacions individuals de
forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors límits especificats per ambdós.
(2) 1,5% V en el cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari on no existeix la LGA

LÍNIES ELÈCTRIQUES

INTENSITAT

MONOFÀSIQUES
(V 230V)

P
I=
V u cos M

TRIFÀSIQUES
(V 400V)

I
V
P
cos J

I=

P
cos M u V u 3

Intensitat (A)
Voltatge (V)
Potència activa (W)
Factor de potència 0,9
1 per a inst. habitatge

e
L
s
J

CAIGUDA DE TENSIÓ
e=

2uPuL
J usu V

e=

PuL
J usu V

Caiguda de tensió (V)
Longitud real línia (m)
Secció conductor de fase (mm2)
Conductivitat (m / :mm2)
(Cu = 48 a 70º C)

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ: POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26)
Objectiu

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.
Resistència de terra, R, tal que la tensió de contacte sigui d 24V en local humit i 50V en la resta. (En instal.lacions de telecomunicacions R d 10:)

Disposició

Conductor de terra formant una anella perimetral col.locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat t 0,50m) a la que es connectaran, si
s’escau, els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena) l’estructura metàl.lica de l’edifici i
les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata).
Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció.

Punts de
posta a terra

Centralització de comptadors, fossat d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres.
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la instal.lació.

Conductors

Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció t 25mm2
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.
2U
U
; Pica vertical o R =
(sent R: resistència de terra, U: resistivitat del terreny i L: long. de la pica o conductor)
Conductor enterrat o R =
L
L

Càlcul
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INSTAL·LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES

(RD 842/2002 ITC BT-25)

CIRCUITS
Habitatges tipus: habitatges

Habitatges tipus: habitatges

ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:
Circuits obligatoris

Valors màxims
Punts/circuit

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals
(a més dels bàsics)

30

C6

Il.luminació

20

C7

Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit >20)

20

-

C3

2

C8

Previsió calefacció elèctrica.

-

5.750 W

C4

Rentadora, rentavaixelles i acumulador
elèctric

3

C9

Previsió condicionament d’aire

-

5.750 W

C5

Preses de corrent de les cambres de
bany i preses auxiliars de la cuina

6

C10

Assecadora independent

1

-

C11

Previsió de sistema d’automatització, gestió
tècnica de l’energia i de seguretat

-

2.300 W

C12

Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o
C4 o del C5 quan el nombre
de preses > 6

C3 o 2
C4 o 3
C5 o 6

-

C2

PUNTS D’UTILITZACIÓ
ESTANÇA

CIRCUIT

Accés

C1

Vestíbul

C1

MECANISMES:

C2

maig de 2005

Sala d’estar

Dormitoris

Banys

Passadissos
o
distribuïdors

Cuina

Terrassa i
vestidors
Garatges
unifamiliars i
altres

C1

Polsador timbre

COMPLIMENT EN
PROJECTE

NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons
Superfície (S) o Longitud (L) estança

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

Potència/circuit
-

Punts d’il.luminació
Preses de corrent ús general, extractor i
frigorífic
Cuina i forn

C1

E-3 Instal·lacions elèctriques en BT (RD 842/2002)

Valors màxims
Punts/circuit
30

-

amb un MÍNIM de

E. Bàsica

1

Punt de llum

-

1

Interruptor 10 A

-

1

Base 2p+T de 16 A

-

1
2

2

Punt de llum

1 si S d 10 m ; 2 si S>10 m

1

Interruptor 10 A

1 per cada punt de llum obligatori

1

C2

Base 2p+T de 16 A

1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)

3 (1)

C8

Presa de calefacció

1 si S d 10 m2 ; 2 si S>10 m2

1



C9

Presa d’aire condicionat

1 si S d 10 m2 ; 2 si S>10 m2

1



C1

2

2

Punt de llum

1 si S d 10 m ; 2 si S>10 m

1

Interruptor 10 A

1 per cada punt de llum obligatori

1

C2

Base 2p+T de 16 A

1 per cada 6 m (arrodoniment superior)

3 (1)

C8

Presa de calefacció

-

1



C9

Presa d’aire condicionat

-

1



C1

Punts de llum

-

1

2

Interruptor 10 A

-

1

C5

Base 2p+T de 16 A

-

1

C8

Presa de calefacció

-

1

C1

Punts de llum

1 cada 5 m de longitud

1

Interruptor/commutador 10A

1 a cada accés

1

C2

Base 2p+T de 16 A

1 si L d a 5 m ; 2 si L> 5m

1

C8

Presa de calefacció

-

1

C1

Punt de llum

1 si S d 10 m2 ; 2 si S>10 m2

1

Interruptor 10 A

1 per cada punt de llum obligatori

1





C2

Base 2p+T de 16 A

extractor i frigorífic

2

C3

Base 2p+T de 25 A

cuina i forn

1

C4

Base 2p+T de 16 A

rentadora, rentavaixelles i acumulador

3

C5

Base 2p+T de 16 A

sobre el pla de treball

3 (2)

C8

Presa de calefacció

-

1



C10

Base 2p+T de 16 A

assecadora

1



C1

C1

C2

E. Elevada

2

2

Punts de llum

1 si S d 10 m ; 2 si S>10 m

1

Interruptor 10A

1 per cada punt de llum obligatori

1

Punts de llum

1 si S d 10 m2 ; 2 si S>10 m2

1

Interruptor 10A

1 per cada punt de llum obligatori

1

Base 2p+T de 16 A

1 si S d 10 m2 ; 2 si S>10 m2

1

(1) On es prevegi la instal.lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina
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INSTAL.LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS
- Es col.locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal.lats
En el cas de que el circuit C4, corresponent a l’alimentació a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric, es desdobli en una línia independent
per a cada aparell, s’accepta la instal.lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5.
- Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles
(30 per a C1 i 20 per a C2).
ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS

CIRCUITS

ESQUEMA A

>U

Interruptor de
Control de
Potència

IGA

ID

Interruptor
General
Automàtic

Interruptor
Diferencial

ESQUEMA B
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Interruptor de
Control de
Potència

IGA

ID

Interruptor
General
Automàtic

Long.
d (m)

16

30

28,9

2x2,5+2,5

20

20

30,1

(2)

C2

Preses
generals

C3

Cuina i forn

2x6+6

25

2

46,3

C4

Rentavaixelles
rentadora i
termo elèctric

2x4+4

20

3

38,6

C5

Banys i
cuina

2x2,5+2,5

20

6

30,1

Ø tub
(mm)

nombre
punts d

Long.
d (m)

16

30

28,9

2x2,5+2,5

20

20

30,1

2x1,5+1,5

(1)

Conductor
s t (mm2)

(2)

C1

Il.luminació

C2

Preses
generals

C3

Cuina i forn

2x6+6

25

2

46,3

C4

Rentadora

2x2,5+2,5

20

1

30,1

C4

Rentavaixelles

2x2,5+2,5

20

1

30,1

C4

Acumulador
elèctric

2x2,5+2,5

20

1

30,1

C5

Banys i
cuina

2x2,5+2,5

20

6

30,1

Interruptor
Diferencial

2x1,5+1,5

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA
Exemple: Habitatge amb calefacció elèctrica i necessitat de desdoblament dels circuits C1 i C2 (il.luminació i preses generals d’endolls respectivament).
CIRCUITS

40A
30mA

Ø tub
(mm)

nombre
punts d

Long.
d (m)

Il.luminació

2x1,5+1,5

(2)

16

30

28,9

10A

C6

Il·luminació

2x1,5+1,5

(2)

16

30

28,9

25A

C8.9

Calefacció /Aire
condicionat

potència
màxima

46,3

potència
màxima

46,3

25A

C8.9

Calefacció /Aire
condicionat

Interruptor
Diferencial

C10

2x6+6

25

5.750W

2x6+6

25

Assecadora

2x2,5+2,5

20

1

64,4

C2

Preses
generals

2x2,5+2,5

20

20

30,1

C7

Preses
generals

2x2,5+2,5

20

20

30,1

C3

Cuina i forn

2x6+6

25

2

46,3

C4

Rentavaixelles
rentadora i
termo elèctric

2x4+4

20

3

38,6

C5

Banys i
cuina

2x2,5+2,5

20

6

30,1

16A

ID
>U

(1)

Conductor
s t (mm2)

C1

10A
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ICP

nombre
punts d

Il.luminació

CIRCUITS

>U

Ø tub
(mm)

C1

(3)

ICP

(1)

Conductor
s t (mm2)

5.750W

40A
16A

ICP

Interruptor de
Control de
Potència

16A

IGA

Interruptor
General
Automàtic

40A
30mA

ID

Interruptor
Diferencial

25A

20A

16A

>U

16A

(3)

16A

Protector contra sobretensions: quan es faci necessària la protecció contra sobretensions permanents i/o transitòries aquest es col·locarà entre l’IGA i
l’ID. Algunes companyies subministradores –entre elles FECSA ENDESA- exigeixen, en qualsevol cas, la protecció contra sobretensions permanents.

(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19)
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics
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ANNEX: PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1
2

XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07)
ESCOMESA (BT-11)
Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas
(consultar amb l’empresa de serveis)

3

11

8

12

4

4

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT-13)
Col.locació

En façana exterior dels edificis amb lliure i permanent
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es
col.locarà en el límit entre la propietat pública i privada

Característiques

Escomesa soterrada:
- nínxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm)
- la part inferior de la porta estarà a un mínim de 30cm
del terra
Escomesa aèria:
- en muntatge superficial
- alçada des del terra entre 3 i 4 m

Cas particular

Un únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix
punt: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA
Característiques
- No s’admet en muntatge superficial
- Nínxol en paret (mesures | 55x50x20 cm)
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT-14)
Pas

Traçat per zones d’ús comunitari, el més curt i recte
possible

Col.locació

Conductors:
- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial
LGA instal.lada a l’interior de tub
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu)

7
10

2

fase (mm )
3

maig de 2005

1
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Ubicació

Local

- De forma concentrada en armari o local
- De forma individual oper a un únic usuari independent o
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt (Caixa de
protecció i mesura)
- Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o
primer soterrani
- Més de 12 plantes: concentració per plantes intermèdies.
(Cada concentració comprendrà els comptadors de 6 o
més plantes)
- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16

Comentaris

Característiques particulars

Armari (per a d 16 comptadors)

t 1,10 (*)

t 1,50m

0.20

- Disposarà de bonera quan
la cota del terra sigui igual
o inferior a la dels espais
limítrofs

Porta 0,70 x 2,00m

- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria)
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.
- No pot servir de pas a altres locals.
- Ha de disposar de ventilació i il.luminació suficient
- A l’exterior es col.locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B
- Alçada de col.locació dels comptadors:
h t 0,25m des del terra (part inferior)
h d1,80m alçada de lectura del comptador més alt
- Per a un nombre de comptadors d 16 o armari
! 16 o local

Veure document OCT “Centralització de comptadors d’electricitat”

Característiques particulars

recomanable t 1,50m

- La paret suport dels
comptadors tindrà una
resistència t a la d’una paret
de maó foradat de 15 cm

0.20

0,70

Característiques
generals

- Alçada mínima 2,30 m

E
21B
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- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica.
Haurà de permetre l’ampliació de la secció dels
conductors en un 100%.

EMPLAÇAMENT DELS COMPTADORS (BT-16)
Col.locació

E

16A+T

0,45
recomanable

21B

t 1,50m

- Encastat o adossat sobre un
parament de la zona
comunitària
- No tindrà bastidors intermedis
que dificultin la seva
instal.lació o lectura

- Comportament al foc: local de risc especial baix segons CPI-96
(tancaments RF-90, porta RF-60) i parets MO i terres M1
- A més dels comptadors, el local podrà contenir:
Equip de comunicació i gestió de dades a instal.lar per Companyia
Quadre General de Comandament i Protecció dels serveis comuns
8

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
75 110 110 125 140 140 160 160 180 200

- a l’interior de canal protector, la tapa de la qual cal
que s’obri amb un estri. Haurà de permetre l’ampliació
de la secció dels conductors en un 100%.

2

7

10

D tub (mm) 75

- Comportament davant del foc:
Paraflames PFt 30

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (BT-15)
Per llocs d’ús comunitari o determinant servituds de pas.
Pas
Col.locació Conductors aïllats en:
Tub: (encastat, enterrat o en muntatge superficial) Dext t 32mm
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%.
Es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 DI i en locals
sense partició un tub per cada 50m2 de superfície.
Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels
conductors en un 100%.
Conductes tancats d’obra: Dimensions mínimes
AMPLADA (m) del conducte d’obra
segons profunditat de col.locació (P)
DERIVACIONS
P=0,15 m una fila
P=0,30 m dos files

d 12
0,65
0,50

13-24
1,25
0,65

25-36
1,85
0,95

36-48

Característiques
dels conductes
tancats d’obra
verticals

Seran d’ús exclusiu, RF-120, sense corbes ni canvis de
direcció, tancats convenientment i precintables.
Aniran encastats o adossats al forat de l’escala o zones
d’ús comú.
Cada tres plantes, com a mínim, es disposarà
d’elements tallafocs i tapes de registre.
Tapes de registre:
- Ubicació: part superior a t 0,20m del sostre
- Característiques - RF t 30
- Ample > Ample de la canal
- Alçada t 0,30m

2,45
1,35

(5, 6, 9 i 10 se’n fa referència a l’apartat de l’esquema elèctric) ; (*) Segons l’empresa subministradora la fondària del local de centralització ha de ser t 1,50m
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ANNEX: PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
11

CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17)
Col.locació:

12

DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17)
Col.locació:

13

Immediatament abans dels altres dispositius generals de comandament i protecció, en compartiment independent i
precintable. Aquesta caixa es podrà col.locar en el mateix Quadre de l’habitatge
En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Alçada entre 1,40m i 2,00m
En locals comercials, el més a prop possible d’una porta d’accés d’aquests. Alçada de col.locació t1,00m
En locals d’ús comunitari o pública concurrència o no accessibles al públic.

INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27)
Als locals que contenen banys o dutxes es
contemplen quatre volums amb diferent grau de
protecció.
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada
del volum.
Els cel-rasos i mampares no es consideren barreres a
efectes de separació entre volums.
VOLUM 0
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa.
VOLUM 1
Limitat per - El pla horitzontal superior al volum 0 i el
pla horitzontal situat a 2,25m per sobre
del terra i el pla vertical al voltant de la
banyera o dutxa.
El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús
d’un estri.
VOLUM 2
Limitat per

maig de 2005

R 0.60

R 0.60

- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla
vertical paral.lel situat a una distància
de 0,60m
- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m
per damunt del terra
Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es
considerarà volum 2.

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

VOLUM 3
Limitat per

R 0.60

R 0.60

- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla
vertical paral.lel situat a una distància de
2,40m d’aquest
- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m
per sobre del terra
Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es
considerarà volum 3.
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4.
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines)

E-Annex Instal·lacions elèctriques en BT (RD 842/2002)

UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27)
VOLUM 0

Mecanismes (1)
Altres aparells fixos (2)

No permesa
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal.lats en ell.

VOLUM 1

Mecanismes (1)

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal.lada fora dels volums 0, 1 i 2.

Altres aparells fixos (2)

Aparells alimentats a MBTS (12V ca o 30V cc)
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor
d 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41

Mecanismes (1)

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal.lada
fora dels volums 0,1 i 2.
Es permet també la instal.lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o
UNE-EN 61558-2-5
Tots els permesos per al volum 1
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41

VOLUM 2

Altres aparells fixos (2)

VOLUM 3

Mecanismes (1)
Altres aparells fixos (2)

(1)
(2)

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits
de la norma UNE 20.460-4-41

Els cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1
La instal.lació de calefacció per terra poden instal.lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta
metàl.lica connectada a una connexió equipotencial local suplementària segons apartat 2.2 de la ITC BT-27
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Referència de projecte: 48 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL - CAN SERRA - Sant Gregori - 4ª Fase Bloc D

Dades de
l’edifici

Situació:

Carrer Guillem de Galceran de Cartellá, 1 N2-3

Municipi :

Sant Gregori

Tipus d’edifici (ús principal):
Nombre d’habitatges:

Residencial
Nombre d’oficines:

12

Nombre de locals:

0

0

S e r ve i s m í n i m s q u e s ’ h a n d e g a r a n t i r
El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les
Infraestructures comunes de telecomunicacions per a
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les
edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres
aspectes, les infraestructures d’obra civils en els interiors
dels edificis que han de garantir la capacitat suficient per
permetre l’accés al servei de telecomunicació i el pas de
les xarxes dels diferents operadors. També regula els
requisits que ha de complir la Infraestructura Comuna de
Telecomunicació ICT per a l’accés als diferents serveis de
telecomunicació en els interiors dels edificis.

Captació, adaptació i distribució fins a
punts de connexió

 dels senyals de radiodifusió sonora i
televisió procedents d’emissions
terrestres RTV

Distribució fins a punt de connexió

 dels senyals de radiodifusió sonora i
televisió, procedents d’emissions
per satèl·lit

Infraestructura necessària que permeti la
connexió de les diferents entitats privatives
i/o comunes de l’edifici a les xarxes dels
operadors habituals

 per a l’accés als serveis de telefonia
disponible al públic STDB
 per a l’accés als serveis de
telecomunicacions de banda ampla
TBA

Esquemes tipus
Edifici amb
una única
canalització
principal
per a:

13

Edifici amb
més d’una
canalització
principal
per a:

13

3

5

3

RITS

7

7

7

6

✔
edifici d’alçada
d PB + 3PP amb
un màxim
de 10 punts
d’accés a
l’usuari

7

8 9

10

preferentment,
quan el nombre
d’entitats per
planta sigui
> 8

9
11r

11

6
12

7
6

6

7

6

7

7
6

8 9

10

9
11r

11

6

6

12
7

5

7

7
6

6

6

RITU

44ri

4

4ri
4

4
4ri

3

2

1

7

6

7

6

5

4

4ri
4

4
4ri

4

3

2

RITI

13

13

5

5

3

3

RITS

RITS

7

7

7
6

6

6

edifici d’alçada
> PB + 3PP o
edifici amb més
de 10 punts
d’accés a
l’usuari

8 9

7

10

11

9
11r

7

8 9

10

11

9
11r

edificis
independents

6

8 9

7

6

10

12

9
11r

12
7

7

12

11

6

5

6

RITI
7

6

7

6

7

6

7

6

5

7

6

4ri
4

4

4ri
4

4

4ri
4

3

2

1

RITI
4ri

1
2
3
4

arqueta d’entrada
canalització externa
punt d’entrada general
canalització d’enllaç

4

4ri

4
4ri
4

3

2

1

5 R e c i n t e s d ’ I n s t a l ·l a c i o n s d e
Telecomunicacions
R e c i n t e I n f e r i o r R I T I
R e c i n t e S u p e r i o r R I T S
R e c i n t e Ú n i c R I T U

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011

6 canalització principal
7 registres secundaris
8 canalitzacions secundaries
9 registres de pas
10 r e g i s t r e s d ’ a c a b a m e n t d e
xarxa RTR

OCT Oficina Consultora Tècnica

11 c a n a l i t z a c i ó i n t e r i o r d ’ u s u a r i
12 r e g i s t r e d e p r e s a
13 e q u i p s d e c a p t a c i ó , a d a p t a c i ó
i distribució de senyal de
RTV i RTVSAT

COAC

v.2

novembre 2011

ICT

Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions

arqueta d’entrada (1)

13

Dimensions (cm)

Ubicació:
Arqueta a l’exterior de l’edificació

4
5

Núm. de PAU

3

✔

RITS
7
6

7

Observacions:
8 9

10

11

longitud x amplada x fondària

fins a 20

40 x 40 x 60

de 21 a 100

60 x 60 x 80

més de 100

80 x 70 x 82

En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme competent, s’habilitarà un
PUNT D’ENTRADA GENERAL, format per:
- col·locació de registre d’accés de 40 x 60 x 30 cm en la zona limítrof de la finca, o bé,
- passamurs que admeti el pas de tota la canalització externa i que la part interna coincideixi amb el registre
d’enllaç

11r
9

6
12

5

Canalització externa (2)

RITI
4ri
4

2/5

4

4ri
4

4
4ri
4

3

2

1

1 arqueta d’entrada
Recinte que permet establir la unió
entre les xarxes d’alimentació dels
serveis de telecomunicació dels
diferents operadors i la
infraestructura comuna de
telecomunicacions de l’edificació.
La seva construcció va a càrrec de
la propietat de l’edificació.

Formada per tubs de  63mm.
Col·locació d’arquetes de pas (40 x 40 x
40cm), en els següents supòsits:
- cada 50m de longitud
- en el punt d’intersecció de dos trams
rectes no alineats
- dins dels 60cm abans de la intersecció,
en un sol tram dels dos que es trobin.

Nombre de tubs (mm)
Núm. de PAU

✔

Núm. tubs

TBA+STDP

Reserva

fins a 4

3  63

2

1

de 5 a 20

4  63

2

2

de 21 a 100

5  63

3

2

més de 100

6  63

4

2

Punt d’entrada general (3)
Registre d’enllaç (finalització punt d’entrada)

Dimensions (cm) longitud x amplada x fondària
Registre de paret

45 x 45 x 12

arqueta

40 x 40 x 40

2 canalització externa
Part de la instal·lació que va des
de l’arqueta d’entrada fins al punt
d’entrada general de l’edificació,
introdueix a l’edificació les xarxes
d’alimentació dels serveis de
telecomunicacions dels diferents
operadors.
La seva construcció va a càrrec de
la propietat de l’edificació.
3 punt d’entrada general
Element passamurs que permet
l’entrada a l’edificació de la
canalització externa. Pel costat
interior de l’edificació finalitza amb
un registre d’enllaç.
4 canalització d’enllaç
Sistema de conducció de cables
d’entrada i els elements de
registre intermedis que siguin
necessaris.
Entrada inferior: connecta el punt
d’entrada general amb el registre
principal ubicat en el RITI
Entrada superior: connecta els
sistemes de captació amb el RITS
 PAU

punt d’accés a l’usuari

 STDP

Serveis de telefonia
disponibles al públic

 TBA

Serveis de telecomunicacions
de banda ampla prestats per
operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable

Canalització d’enllaç (4)
En funció del grau de protecció mecànica que ofereix als cables, la canalització d’enllaç pot ser:
- amb protecció mecànica:
- tubs (encastats, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció, enterrats)
- canals (encastats amb tapa accessible, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció)
- sense protecció mecànica:
- safates (en muntatge superficial, aeris, a través buits de la construcció)
- cables fixats directament (en galeries i requisits de seguretat específics)

Tubs

 entrada inferior
Nombre de tubs i  :

Dimensions (mm) d e l a c a n a l i t z a c i ó

el mateix nombre que els de la canalització externa

segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)

Col·locació de registres d’enllaç:
- cada 30m de longitud en canalització encastada
- cada 50m en canalització en superfície
- cada 50m en canalització subterrània
- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no
alineats
- dins dels 60cm abans de la intersecció, en un sol
tram dels dos que es trobin
Dimensions (cm) del registre d’enllaç:
- registre de paret 45 x 45 x 12
- arqueta 40 x 40 x 40

Núm. de PAU

✔

Núm. tubs i  *

fins a 4

3  63 o 40

de 5 a 20

4  63 o 40

de 21 a 100

5  63 o 40

més de 100

6  63 o 40

* segons el nombre i  dels cables que allotgin

 entrada superior
2 tubs  40mm
Col·locació de registres d’enllaç en els mateixos casos que en el cas d’entrada inferior.
Dimensions (cm) del registre d’enllaç:
- registre de paret 36 x 36 x 12

Canals
- Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions.
- Es dimensionarà en funció de les sumes de seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de cable.

 entrada inferior
Disposició de 4 espais independents, en una o varies canals. Superfície útil mínima necessària 335mm2

 entrada superior
Secció de 3.000mm2 en 2 compartiments
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R e c i n t e s d ’ I n s t a l ·l a c i o n s d e T e l e c o m u n i c a c i o n s R I T ( 5 )
13

RITI recinte inferior
Ubicació:

4
5

- a zona comunitària, preferentment sobre
rasant
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal
bonera amb desguàs

3

RITS
7

Dimensions (m)

segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)
Núm. de PAU

alçària

amplada

fondària

fins a 20

2

1

0,5

RITS recinte superior

de 21 a 30

2

1,5

0,5

Ubicació:

de 31 a 45

2

2

0,5

més de 45

2,3

2

2

6

7

8 9

10

11

911r

- a zona comunitària, preferentment en la
coberta o terrat
- mai per sota de l’última planta de
l’edificació

6
12

5

4ri
4

Dimensions (m)

RITU recinte únic

RITI
4

4ri
4

4
4ri
4

3

2

1

segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU)

Per a:
- edificis de fins a PB +3 PP i amb un
màxim de 10 PAU

Núm. de PAU

Ubicació:
5 R e c i n t e s d ’ i n s t a l ·l a c i o n s
de Telecomunicacions
R e c i n t e d ’ I n s t a l ·l a c i o n s
de Telecomunicacions
Inferior RITI

Recinte inferior on s’instal·len
els registres principals dels
serveis de STDP i TBA
R e c i n t e d ’ I n s t a l ·l a c i o n s
de Telecomunicacions
Superior RITS

Recinte superior on s’instal·len
els elements necessaris per als
serveis de RTV i, si s’escau, dels
serveis SAI
R e c i n t e d ’ I n s t a l ·l a c i o n s
de Telecomunicacions
Únic RITU

Recinte que acumula la
funcionalitat del RITI i del RITS
R e c i n t e d ’ I n s t a l ·l a c i o n s
de Telecomunicacions
Modular RITM

Recinte tipus armari modular no
propagador de la flama.
Vàlids en els següents casos:
- conjunts d’habitatges
unifamiliars de fins a 20 PAU
- edificis de fins a 45 PAU
6 Canalització principal
Canalització que suporta la xarxa
de distribució de la ICT i connecta
el RITI i el RITS entre sí i aquests
amb els registres secundaris
 PAU

punt d’accés a l’usuari

 STDP

Serveis de telefonia
disponibles al públic

- a zona comunitària, preferentment sobre
rasant
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal
bonera amb desguàs

 RTV

Radiodifusió sonora i Televisió
terrenal

 SAI

Servei d’accés sense fils
(“inalámbrico”)

amplada

fondària

2

1

0,5

de 11 a 20

2

1,5

0,5

més de 20

2,3

2

2

C a r a c t e r í s t i q u e s d e l R I T (RITI, RITS, RITU):
Característiques constructives i de disseny:
- Separació t 2 m respecte de centre de transformació, sala de màquines d’ascensors i maquinària d’aire
condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic.
- Ventilació natural directa, ventilació natural forçada estàticament o bé, ventilació mecànica que permeti 2
renovacions/hora del volum del local.
- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient
- Protecció contra Incendis per a recintes que no són modulars: tenen consideració de local de risc baix,
segons CTE DB-SI Seguretat en cas d’incendi
- Portes: Obertura cap a l’exterior. Dimensions 0,80m x 1,80m. (si l’accés al recinte es realitza superiorment o
inferiorment, 0,80m x 0,80m).
- Nivell d’enllumenat mig t 300 lux. Disposarà d’enllumenat d’emergència
- Posta a terra: anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible.
- com a mínim 2 endolls (2P+T de 16A)

Instal·lació elèctrica:
- En la centralització de comptadors elèctrics, previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors destinats a
futurs operadors de serveis de telecomunicacions.
- Des de la centralització de comptadors s’instal·laran: 2 tubs de  t 32mm fins al RITI o RITU, i 1 tub de  t
32mm fins al RITS.
- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins a cada
recinte de 2x6+T mm2 i tub de  t 32mm.
- El quadre de protecció situat a cada recinte tindrà un interruptor general automàtic de 25 A.

Canalització principal (6)
Ubicació i característiques:
- pròxima al forat d’ascensor o escala (rectilínia i fonamentalment vertical).
- Si està construïda mitjançant conductes d’obra de fàbrica, les parets han de tenir una resistència al foc EI 120
i es disposaran, com a mínim, elements tallafocs cada tres plantes. Les tapes o portes dels registres
secundaris que contenen seran, com a mínim, EI 30
- Pot estar formada per tubs o canals

Tubs

Canals

Tubs de  50mm i paret interior llisa

nombre de tubs segons el nombre de punts
d’accés a l’usuari (PAU)

 TBA

Serveis de telecomunicacions
de banda ampla prestats per
operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable

alçària

fins a 10

Núm. de PAU

✔

Tubs i 
(mm)

fins a 10

5 50

de 11 a 20

6 50

de 21 a 30

7 50

més de 30

Segons Projecte específic

- Sempre que la edificació ho permeti s’instal·laran
en espais tipus galeries o serveis o passos
registrables en les zones comunes d’edificació.
- Tindran compartiments independents per a cada
tipus de cable (parell, parell trenat, coaxial i fibra
òptica)
- Es dimensionarà en funció de les sumes de
seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de
cable.

Observacions:
- edificacions amb diverses canalitzacions principals: parteixen totes elles des del registre principal únic.
- ICT comuna a vàries escales: la canalització principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el
registre secundari de planta.
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Registres secundaris (7)

13

Ubicació:
3

RITS
7
6

7

8 9

10

11

Dimensionat dels registres de paret (cm)

En zona comunitària i de fàcil accés
Es col·locaran a:
- punts de trobada entre la
canalització principal i una
secundària
- canvi de direcció o bifurcació
de la canalització principal.
- cada 30 m de canalització
principal
- canvis de tipus de conducció.

4
5

911r

6
12

núm. PAU
edifici

núm. PAU /
planta

✔ fins a 20

núm.
plantes

d3

-

d4

d5

>3

>5

de 21 a 30

-

-

més de 30

-

-

alç. x amp. x fond.
45 x 45 x 15
50 x 70 x 15
55 x 100 x 15

✔ canvi de direcció o bifurcació de la
canalització principal

45 x 45 x 15

cada 30 m de canalització principal

5
RITI
4ri
4

4/5

4

4ri
4

4
4ri
4

3

2

Dimensionat de les arquetes (cm)
✔ Canalitzacions soterrades

1

40 x 40 x 40

Observacions: En el cas de RITI situat a planta baixa, o RITS situats a la última planta
d’habitatges es podrà habilitar una part d’aquests per a les funcions de registre secundari

Canalitzacions secundàries (8)
Ubicació:
7 Registres secundaris
Connecta la canalització principal
amb la secundària
8 Canalitzacions
secundaries
Canalització que suporta la xarxa
de dispersió de l’edificació i uneix
els registres secundaris amb els
registres d’acabament de xarxa
(RTR)
9 Registres de pas
Elements que faciliten l’estesa
de cables entre els registres
secundaris i els de finalització de
xarxa.
10 R e g i s t r e s d ’ a c a b a m e n t
de xarxa RTR
“Terminación de Red”
Elements que connecten les
canalitzacions secundàries amb
les canalitzacions de l’interior de
l’usuari. S’hi allotgen els
corresponents PAU

En zona comunitària. Poden estar formades per tubs o canals

Canals

Tubs
Tram

✔

Habitatges /
planta

Tubs i  (mm) *

>5

4 Ø 25, 32 o 40

d5

3 Ø 25

comunitari

accés a cada habitatge

Tram

✔

Espais / canals

>5

4 espais independents

d5

3 espais independents

comunitari

accés a cada habitatge

3 Ø 25

3 espais independents

La secció útil de cada espai es determinarà segons, el
tipus de cable que s’hi instal·li i la suma de seccions de
cables

* Ø segons tipus de cable i nombre de PAU als que
donin servei

R e g i s t r e s d e p a s (9 )

Hab./ planta

per a canalitzacions secundàries i per a canalització interior d’usuari

Col·locació:

Dimensions

segons el nombre d’entrades mínimes de cada
lateral i el max. de les entrades.

- derivació del tram comunitari al tram d’accés als
habitatges
- cada 15m de longitud en les canalitzacions
secundàries i en les interiors d’usuari
- canvis de direcció de radi inferior a 12cm en
habitatges i 25cm en oficines

Tipus de
registres

Tipus de registres:
 A: per a canalitzacions secundàries en trams
comunitaris
 B: per a canalitzacions secundàries en els trams
d’accés a l’habitatge i
per a canalitzacions interiors de l’usuari per a
cables de parells trenats
 C: per a canalitzacions interiors de l’usuari per a
cables coaxials

Núm.
 màx. alçaria amplada fondària
d’entrades del tub
(cm)
(mm)

A

6

40

36

36

12

B

3

25

10

10

4

C

3

25

10

16

4

Observacions: Seran encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària es col·locaran a una

distància t 10cm de la trobada entre dos paraments. En cas de distribucions secundàries mitjançant canals els
registres de pas seran els corresponents a les canals utilitzades

R e g i s t r e s d ’ a c a b a m e n t d e x a r x a ( R T R ) ” T e r m i n a c i ó n d e R e d ” (1 0 )
 PAU

punt d’accés a l’usuari

 STDP

Serveis de telefonia
disponibles al públic

 TBA

Serveis de telecomunicacions
de banda ampla prestats per
operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable

 RTV

Radiodifusió sonora i Televisió
terrenal

Ubicació:

Dimensions

- en l’interior de l’habitatge, local, oficina o
estança comuna de l’edificació.
- alçada de col·locació respecte al terra
t 0,2m i d 2,3m.

Tipus de registres:
- encastats o de superfície quan les
canalitzacions siguin en canal

Observacions:
- Disposaran dues preses de corrent

Registres segons col·locació

alçaria amplada fondària
(cm)

En 1 envolvent
Encastats a
envà
En 2 envolvents

50

60

50

30

8

Encastat a un altre element constructiu

30

40

30

8

Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels
serveis RTV, en 2 envolvents:
STDP + TBA 

envolvent única d’acord a opcions anteriors

RTV 

20 x 30 x 6
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C a n a l i t z a c i ó i n t e r i o r d ’ u s u a r i (1 1 )

13

Característiques:

Tubs

- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella
- s’hi intercalen els registres de pas necessaris
(veure 9)

4
5

3

RITS
7
6

7

5/5

Independents, encastats i de  20mm

Canals
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais
independents, com a mínim

Safates
8 9

10

11

Admeses en locals comercials i oficines

9
11r

6
12

R e g i s t r e d e p r e s a (1 2 )
5

Ubicació:

RITI
4ri
4

4

4ri
4

4
4ri
4

3

2

1

Nombre de registres

- encastats a la paret
- en locals i oficines
poden anar encastats al
terra o també muntats
en torretes

Observacions:

11 C a n a l i t z a c i ó i n t e r i o r
d’usuari
Canalització que suporta la xarxa
interior de l’usuari i connecta els
registres d’acabament de xarxa i
els registres de presa. S’hi
intercalaran els registres de pas
necessaris per facilitar l’estesa de
la xarxa interior de l’usuari.
12 R e g i s t r e d e p r e s a
Elements que allotgen les bases
d’accés terminal (BAT) o preses
de l’usuari.

- hi haurà una presa de
corrent a 50cm com a
màxim del registre de
presa.
(Aquesta presa de
corrent no incrementa
necessàriament el
nombre d’endolls
mínims per estança que
estableix el REBT 2002)

Cables de
parells
trenats

TBA
(coaxials)

RTV
(coaxials)

A cada una de les 2 estances
principals

2

1

1

A la resta d’estances, exclosos
banys i trasters

1

-

1

habitatges

A prop del PAU

1 registre per a presa configurable

Locals, oficines i estances comunes de l’edificació
Distribuïts en estances
Sense distribució

1

1

1

No s’instal·laran, pendent d’execució del
projecte de distribució

Equips de captació, adaptació i distribució de senyal de RTV i
R T V S AT (1 3 )
Ubicació:
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici,
per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit.

Equips de captació i adaptació:
13 E q u i p s d e c a p t a c i ó ,
adaptació i distribució
de senyal de RTV i
RTVS AT
Elements necessaris per a la
captació i adaptació de les
senyals de radiodifusió sonora i
televisió terrenal .
Obligatori l’element que realitzi la
mescla per permetre la
incorporació a la xarxa de
distribució primària de senyals de
RTVSAT

Pals d’antenes
- Materials resistents a la corrosió
- Alçària màxima d 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes)
- Distàncies de separació:
- a línies elèctriques t 1,5 longitud del pal
- a l’obstacle o pal més proper t 5m
- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra:
- < 20m: 130 km/h
- > 20m: 150 km/h
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua o, com a mínim, garantiran la seva evacuació
Antena Terrestre
- El pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb
cable de secció t 25 mm2
A n t e n a s e r v e i p e r s a t è l ·l i t
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui
establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades.

 PAU

punt d’accés a l’usuari

- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció t 25 mm2 amb el
sistema de protecció general de l’edifici.

 TBA

Serveis de telecomunicacions
de banda ampla prestats per
operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable

As p e c t e s g e n e r a l s
Compatibilitat electromagnètica

 RTV

- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica d 10:

 RTVSAT

- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis.

Radiodifusió sonora i Televisió
terrenal
Serveis de Radiodifusió sonora
i T e l e v i s i ó p e r s a t è l ·l i t

Seguretat entre instal·lacions
- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de
les dels altres serveis. Es garantirà una separació t 10cm en traçat paral·lel i t 3cm per a creuaments. (en el
cas de la canalització interior serà suficient garantir t 3cm en ambdós casos).
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SUPERFÍCIE PARCEL.LA
1.135,60 m²
Projecte de reparcel.lació Sector Can Serra - Sant Gregori
C/ de la Crida de Constantins

Projecte Modificat adaptat al Decret 141/2012 d'habitabilitat - VIsat COAC 2008403158
Promotor

Serveis Municipals
de Sant Gregori S.A

Arquitecte

Joaquim Bover Busquet

DATA

SETEMBRE 2020

ESCALA

1/200

Ref.

1159-EDF-07

PROJECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU (4a FASE - EDIFICI D)

48 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR CAN SERRA DE SANT GREGORI
PLÀNOL

EMPLAÇAMENT

02

PRESSUPOST

48 Habitatges de HPO al sector Can Serra de Sant Gregori

PRESSUPOST

Data: 26/03/21

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

01

MOVIMENT DE TERRES

Pàg.:

1

1 E221F422

m3

Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 51)

0,01

2.282,333

22,82

2 E225AH70

m3

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim
(P - 52)

70,27

366,990

25.788,39

3 E2R34239

m3

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 53)

0,01

2.738,800

27,39

4 E2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 54)

2,62

2.738,800

7.175,66

TOTAL

Subcapítol

01.01.01

33.014,26

Obra

01
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FONAMENTS

1 E3Z112Q1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-15/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 60)

5,38

530,535

2.854,28

2 E32515H4

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba (P - 55)

105,77

77,520

8.199,29

3 E32B300P

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m (P 56)

1,58

3.760,000

5.940,80

4 E32D1123

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist (P - 57)

8,12

472,160

3.833,94

5 E791Z001

m2

Làmina de nòduls de polietilè d'alta densitat, de 0,6 mm de gruix i 8
mm d'alçària, amb feltre de polipropilè, col.locada amb fixacions
mecàniques, inclús la p.p. de remats i solapaments (P - 84)

6,93

236,080

1.636,03

6 E721ZDX4

m2

Membrana GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb doble armadura FV de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2+FP de feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de color
estandard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides amb
oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació (P - 82)

31,91

236,080

7.533,31

7 E3C515H4

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 58)

99,13

318,321

31.555,16

8 E3CB3000

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses (P - 59)

1,53

12.779,000

19.551,87

TOTAL

Subcapítol

01.01.02

81.104,68
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1 E45118H3

m3

Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 63)

128,85

31,540

4.063,93

2 E4B13000

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de pilars (P - 66)

1,48

3.387,000

5.012,76

3 E4D11103

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m (P - 69)

4,61

366,200

1.688,18

4 E4D1Z002

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fibra de vidre
per a pilars de secció circular de 35 cm de diàmetre, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 70)

5,42

46,800

253,66

5 E45318C3

m3

Formigó per a bigues, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 64)

127,53

432,090

55.104,44

6 E4B36000

kg

Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per a l'armadura de bigues (P - 67)

1,70

13.324,000

22.650,80

7 E4D31503

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <=3 m (P - 71)

5,75

649,510

3.734,68

8 145AZ001

m2

Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, de cassetons morter de
ciment amb una quantía de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m,
amb una quantia de 15 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i
una quantia 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
(P - 1)

43,43

1.451,640

63.044,73

9 E45C17H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 65)

98,29

13,120

1.289,56

10 E4BC3000

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses (P - 68)

1,74

1.083,000

1.884,42

11 E4DC1D02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m,
amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 72)

3,14

65,600

205,98

12 145CAA62

m2

Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per
a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una
quantia de 15 kg/m2 (P - 2)

82,79

36,000

2.980,44

TOTAL

Subcapítol

01.01.03

161.913,58
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COBERTA

1 1511BS02

m2

Coberta transitable, aïllament amb planxes de poliestirè expandit de
60 mm de gruix, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3,
impermeabilització amb una membrana de dues làmines LO-40-FP
col.locada sobre làmina separadora de feltre de polipropilè i acabat de
terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica (P - 3)

73,25

48,020

3.517,47

2 151Z6S88

m

Minvell amb rajola ceràmica, amb reforç de membrana bituminosa
LO-30-FP i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta
transitable (P - 4)

21,53

49,400

1.063,58

3 1521I010

m2

Subministrament i col·locació de coberta tipus Tectum Basic o
equivalent, amb corretges galvanitzades sobre estructura portant
lleugera a base de corretges formades per omegues de 50x40x1,50
mm, cada 1,00 m recolzades sobre encavallades formades per
omegues de 50x40x1,50 mm, situades cada 1,50 m i peus formats per
perfils en 'C' 47x47x1,50 mm, sobresoles formades per perfils 'U'
50x40x1,50 mm. Tots els perfils seran galvanitzats i encargolats, faldó
format per plaques de fibrociment addient sense amiant, elements de
fixació amb cargols autoroscants, part proporcional de solapaments,
trobades i remats de tot tipus com careners, faldons, mimbells, reixes
de venilació etc... potes col·locades en la fase de formigonat,

57,29

416,980

23.888,78

EUR
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transport, elevació de materials, ajudes, sortides, elements metàl·lics
de fixació per la realització de treballs a coberta, teules romanes de
ceràmica de color vermell amb segell AENOR, aïllament amb plaques
de poliestirè expandit de 60 mm , inclòs careners, aiguafons, mimvells
i part proporcional de teules de ventilació de les mateixes
característiques que la resta de teules (amb una superfície de
ventilació de 1/1000 respecte la superfície de la coberta en planta),
ganxos pel manteniment. Tot segons plec de condicions tècniques
particulars. C.Amid.: m2 de superficie de coberta amb el pla horitzontal
de la coberta descomptant forats més grans d'1m2. (P - 5)
4 E5ZH4DK4

u

Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl.lica,
col.locada amb fixacions mecàniques (P - 74)

22,72

4,000

90,88

5 E5ZHME3U

u

Prolongació recta per a bunera, de goma termoplàstica de diàmetre
100 mm, col.locada i connectada al baixant (P - 75)

14,76

4,000

59,04

6 E5ZJ116P

m

Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament,
col.locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 76)

33,24

92,000

3.058,08

7 E5ZZNSF4

u

Reixa circular per a ventilació, de planxa desplegada d'acer galvanitzat
de 0,6 mm de gruix i bastiment, de 16 cm de diàmetre, col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 77)

21,16

8,000

169,28

8 EE4ZID50

u

Formació del sombreret de xemeneia de dimensions 1100x800mm
d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm , tub
quadrat de 40x40x2mm de 42mm d'alçada en les cantonades i 7
nivells de lames de ventilació disenyada i calculada per a l'evacuació
de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent
tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix, tot inclòs,
instal.lada (P - 138)

284,09

6,000

1.704,54

9 E7547PBH

m2

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb
tacs d'expansió i platines metàl.liques (P - 83)

24,44

83,100

2.030,96

TOTAL

Subcapítol

01.01.04

35.582,61
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E612TRAK

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm,
per a revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 79)

18,64

128,700

2.398,97

2 E612T5AK

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 78)

19,22

255,870

4.917,82

3 1612Z001

m2

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i cambra d'aire. Amb
full exterior de paret de tancament recolzada de 12,5 cm de gruix amb
rajol ceràmic calat de 25x12,5x5 cm, d'una cara vista, remolinat
esquerdejat a la cara interior i full interior format per envà de plaques
de guix laminat, amb perfileria d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d'amplària, col.locats cada 45 cm, i perfils
horitzontals entre 46 i 55 mm d'amplària, aïllament amb placa
semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m³ de 40 mm de
gruix, aplacat per una cara amb placa senzilla de guix laminar de 13
mm de gruix, fixades mecànicament. S'inclou la part proporcional de
pitxolins per passar davant del cantell del forjat i l'aïllament necessàri
per salvar els ponts tèrmics per deixar la unitat totalment acabada.
(P - 6)

87,22

511,160

44.583,38

4 1612Z002

m2

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i cambra d'aire. Amb
full exterior de paret de tancament recolzada de 12,5 cm de gruix amb
rajol ceràmic calat de 25x12,5x5 cm, d'una cara vista, remolinat
esquerdejat a la cara interior i full interior format per envà de plaques
de guix laminat, amb perfileria d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d'amplària, col.locats cada 45 cm, i perfils

87,84

75,150

6.601,18

EUR
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horitzontals entre 46 i 55 mm d'amplària, aïllament amb placa
semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m³ de 40 mm de
gruix, aplacat per una cara amb placa senzilla de guix laminar
antihumitat de 13 mm de gruix, fixades mecànicament. S'inclou la part
proporcional de pitxolins per passar davant del cantell del forjat i
l'aïllament necessàri per salvar els ponts tèrmics per deixar la unitat
totalment acabada.
(P - 7)
5 1612Z003

m2

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i cambra d'aire. Amb
full exterior de paret de tancament recolzada de 14 cm de gruix amb
rajol ceràmic calat de 29x14x10 cm, per revestir, i full interior format
per envà de plaques de guix laminat, amb perfileria d'acer galvanitzat
amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d'amplària, col.locats cada 45
cm, i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d'amplària, aïllament amb
placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m³ de 40 mm
de gruix, aplacat per una cara amb placa senzilla de guix laminar de
13 mm de gruix, fixades mecànicament. S'inclou la part proporcional
d'elements necessàris per deixar la unitat totalment acabada.
(P
- 8)

83,12

195,390

16.240,82

6 1652UH12

m2

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares
amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament (P - 15)

43,45

50,745

2.204,87

7 1652Z004

m2

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares,
amb placa de guix laminat antihumitat en una cara i placa de guix
laminat senzilla per l'altre, de 13 mm de gruix, fixada mecànicament (P
- 17)

40,96

603,075

24.701,95

8 1652UN12

m2

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares
amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (P
- 16)

42,73

534,232

22.827,73

9 1612Z005

m2

Paret mitgera formada per dues fulles, cadascuna amb entramat
autoportant de perfileria d'acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 70 i 80 mm d'amplària, col·locats cada 45 cm, i perfils
horitzontals entre 70 i 80mm d'amplària, i amb aïllament de placa
semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 70mm de
gruix. Separades 10 mm, amb 1 placa intermitja i doble placa de 13
mm a cadascuna de les cares exteriors, fixades mecànicament. Tot
inclòs. Detalls al plànol 22 i 22bis (tipologia C). (P - 9)

96,00

165,240

15.863,04

10 1612Z010

m2

Paret mitgera formada per dues fulles, cadascuna amb entramat
autoportant de perfileria d'acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 70 i 80 mm d'amplària, col·locats cada 45 cm, i perfils
horitzontals entre 70 i 80mm d'amplària, i amb aïllament de placa
semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 70mm de
gruix. Separades 10 mm, amb 1 placa intermitja i doble placa de 13
mm antihumitat a una de les cares exteriors i doble placa de 13mm
estàndard a l'altra cara exterior, fixades mecànicament. Tot inclòs.
Detalls al plànol 22 i 22bis (tipologia C). (P - 11)

97,24

93,330

9.075,41

11 1612Z006

m2

Paret mitgera formada per dues fulles, cadascuna amb entramat
autoportant de perfileria d'acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 48 i 55 mm d'amplària, col·locats cada 45 cm, i perfils
horitzontals entre 48 i 55mm d'amplària, i amb aïllament de placa
semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40mm de
gruix. Separades 10 mm, amb doble placa de 13 mm a cadascuna de
les cares exteriors, fixades mecànicament. Tot inclòs. Detalls al plànol
22 i 22bis (tipologia C'). (P - 10)

80,69

95,625

7.715,98

EUR
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12 1612Z011

m2

Paret divisoria de bloc de formigó, d'un full amb trasdossat de guix
laminat a una cara. Fulla central de paret recolzada de morter de
ciment de 40x20x20 cm, arrebossada a bona vista amb morter de
ciment 1:6, i una fulla a una banda de trasdossat de plaques de guix
laminat, amb perfileria d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre
46 i 55 mm d'amplària, col.locats cada 45 cm, i perfils horitzontals
entre 46 i 55 mm d'amplària, aïllament amb placa semirígida de llana
de roca de densitat 26 a 35 kg/m³ de 40 mm de gruix, aplacat per una
cara amb doble placa de guix laminar de 13 mm de gruix, fixades
mecànicament. (P - 12)

79,72

25,500

2.032,86

13 1612Z012

m2

Paret divisoria de bloc de formigó, d'un full amb trasdossat de guix
laminat a una cara. Fulla central de paret recolzada de morter de
ciment de 40x20x20 cm, arrebossada a bona vista amb morter de
ciment 1:6, i una fulla a una banda de trasdossat de plaques de guix
laminat, amb perfileria d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre
46 i 55 mm d'amplària, col.locats cada 45 cm, i perfils horitzontals
entre 46 i 55 mm d'amplària, aïllament amb placa semirígida de llana
de roca de densitat 26 a 35 kg/m³ de 40 mm de gruix, aplacat per una
cara amb doble placa de guix laminar antihumitat de 13 mm de gruix,
fixades mecànicament. (P - 13)

103,13

11,220

1.157,12

14 1612Z013

m2

Paret divisoria de bloc de formigó, d'un full de morter de ciment de
40x20x20 cm, arrebossada a bona vista amb morter de ciment 1:6, a
dues cares. (P - 14)

61,20

42,840

2.621,81

15 E4475221

kg

Acer A/42-B, per a llindes formades per peça simple, galvanitzat, en
perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa,
col.locat l'obra (P - 61)

2,46

1.035,580

2.547,53

16 E61CZ010

m2

Paret de tancament de 15 cm de gruix de peces vidre translúcid, tipus
pavés, de 200x200x80 mm, incolor, col.locat amb morter de ciment
1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 80)

189,21

51,840

9.808,65

17 E4F7Z001

m

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m
de llargària, per a revestir, col.locada amb el mateix morter de la paret
(P - 73)

9,72

33,300

323,68

TOTAL
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REVESTIMENTS

1 E81128L2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 86)

3,82

112,350

429,18

2 E81121D2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 85)

2,22

268,320

595,67

3 E81136L2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, remolinat (P - 87)

5,75

530,990

3.053,19

4 E8121112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P 88)

3,46

92,642

320,54

5 E812D012

m

Reglada de sòcol, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P - 91)

0,62

4,200

2,60

6 E812B012

m

Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix
YF (P - 90)

0,65

20,400

13,26

7 E8121312

m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P 89)

3,94

741,950

2.923,28

8 E824123V

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 92)

41,61

946,455

39.381,99

EUR
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9 E844102A

m2

Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix,
sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada (P - 93)

19,49

361,900

7.053,43

10 E898E240

m2

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 97)

5,06

129,203

653,77

11 E8989240

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 95)

3,51

308,568

1.083,07

12 E898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 96)

4,99

542,881

2.708,98

13 E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 98)

4,53

2.705,384

12.255,39

14 E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 99)

4,63

1.219,230

5.645,03

15 E881M130

m2

Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat,
col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat (P
- 94)

18,76

377,344

7.078,97

16 E89BABJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
(P - 100)

11,07

31,680

350,70

17 FBA1G110

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P 155)

0,75

65,000

48,75

18 E8K5U001

m

Escopidor de 14 cm d'amplària, amb peça de formigó polimèric, color
blanc, amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 102)

29,56

191,600

5.663,70

19 E8J1316K

m

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial
de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 101)

11,68

55,600

649,41

TOTAL

Subcapítol

01.01.06

89.910,91

Obra
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PAVIMENTS

1 19725117

m2

Paviment de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu, làmina separadora de polietilè de 144 g/m2, aïllament amb
poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix (P - 18)

43,19

1.060,200

45.790,04

2 E9U341AV

m

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm
d'alçària, col.locat amb morter adhesiu (P - 105)

12,39

1.211,650

15.012,34

3 E9DAZ001

m2

Paviment antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 103)

35,12

149,000

5.232,88

4 19B3127K

m2

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, inclòs rebaix, polit i abrillantat (P - 19)

92,80

67,700

6.282,56

5 E9V1220K

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces,
frontal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 106)

102,26

96,000

9.816,96

6 E9U122AD

m

Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 104)

18,47

73,800

1.363,09

EUR

48 Habitatges de HPO al sector Can Serra de Sant Gregori

PRESSUPOST
TOTAL

Subcapítol

Data: 26/03/21

Pàg.:

01.01.07

7

83.497,87

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

08

FUSTERIA EXTERIOR

1 1AG0Z001

u

(T1) Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
87,50x100 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscil.lobatent
amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
segell de qualitat, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/10 mm/4 mm,
amb ferramenta d'accionament amb maneta, i caixa de persiana
incorporada, amb persiana enrotllable d'alumini, comandament elèctric
i guies i tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix
inclós, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventil.lació a una alçada mínima
de 1,80 m del terra, ferratges d'alumini lacat i elements de ventilació
permanent, per deixar la unitat totalment acabada segons plànol de
detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra)
(P 24)

394,09

14,000

5.517,26

2 1AG0Z002

u

(T2) Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
87,50x185 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscil.lobatent i
una tarja inferior fixe de 85x85 cm, amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, segell de qualitat,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/10 mm/4 mm, amb ferramenta
d'accionament amb maneta, i caixa de persiana incorporada, amb
persiana enrotllable d'alumini, comandament amb elèctric i guies i tapa
recoberta amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix inclós, tornilleria
d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes desmuntables, perfil amb
ranures de ventil.lació a una alçada mínima de 1,80 m del terra,
ferratges d'alumini lacat i elements de ventilació permanent, per deixar
la unitat totalment acabada segons plànol de detall (inclou col.locació
de premarc i segellat amb l'obra)
(P - 25)

560,65

18,000

10.091,70

3 1AG0Z003

u

(T3) Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
100x100 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscil.lant amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
segell de qualitat, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/10 mm/4 mm,
amb ferramenta d'accionament amb maneta, i caixa de persiana
incorporada, amb persiana enrotllable d'alumini, comandament elèctric
i guies i tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix
inclós, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventil.lació a una alçada mínima
de 1,80 m del terra, ferratges d'alumini lacat i elements de ventilació
permanent, per deixar la unitat totalment acabada segons plànol de
detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra)
(P 26)

451,53

6,000

2.709,18

4 1AG0Z004

u

(T4) Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
300x100 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles correderes
amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
segell de qualitat, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/10 mm/4 mm,
amb ferramenta d'accionament amb maneta, i caixa de persiana
incorporada, amb persiana enrotllable d'alumini, comandament elèctric
i guies i tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix
inclós, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventil.lació a una alçada mínima
de 1,80 m del terra, ferratges d'alumini lacat i elements de ventilació
permanent, per deixar la unitat totalment acabada segons plànol de
detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra)
(P 27)

839,46

12,000

10.073,52

EUR
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5 1AG0Z005

u

(T5) Tancament exterior balconer per a un buit d'obra aproximat de
90x210 cm, amb balconera d'alumini lacat d'una fulla batent amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
segell de qualitat, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/10 mm/4 mm,
amb ferramenta d'accionament amb maneta, i caixa de persiana
incorporada, amb persiana enrotllable d'alumini, comandament elèctric
i guies i tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix
inclós, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventil.lació a una alçada mínima
de 1,80 m del terra, ferratges d'alumini lacat i elements de ventilació
permanent, per deixar la unitat totalment acabada segons plànol de
detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra)
(P 28)

644,04

24,000

15.456,96

6 1AG0Z006

u

(T6) Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
90x120 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscil.lant amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
segell de qualitat, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/10 mm/4 mm,
amb ferramenta d'accionament amb maneta, tornilleria d'acer
inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes desmuntables, perfil amb ranures
de ventil.lació a una alçada mínima de 1,80 m del terra, ferratges
d'alumini lacat i elements de ventilació permanent, per deixar la unitat
totalment acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de
premarc i segellat amb l'obra)
(P - 29)

266,46

8,000

2.131,68

7 1AG0Z007

u

(T7) Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
100x100 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscil.lobatent amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
segell de qualitat, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/10 mm/4 mm,
amb ferramenta d'accionament amb maneta, i caixa de persiana
incorporada, amb persiana enrotllable d'alumini, comandament elèctric
i guies i tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix
inclós, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventil.lació a una alçada mínima
de 1,80 m del terra, ferratges d'alumini lacat i elements de ventilació
permanent, per deixar la unitat totalment acabada segons plànol de
detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra)
(P 30)

451,53

6,000

2.709,18

8 E66EZ001

u

(T11) Mòdul de porta batent amb tarja superior i lateral fixes, de vidre
laminar incolor de 4+4 mm de gruix, amb mecanisme de fre, per un
buit d'obra de 135x255 cm, fulla de 82,5 cm d'amplària com a màxim i
de 210 cm d'alçària, inclosa la ferramenta,tirador d'acer inoxidable,
pany i obra portes, fre hidràulic i totes les actuacions necessàries per
deixar la unitat d'obra totalment acabada. (P - 81)

838,13

2,000

1.676,26

9 1A1EZ008

u

(T12) Tancament exterior, compost per guia superior i inferior d'acer
inoxidable i dues fulles de 80x240 cm d'amplada formades per una
estructura perimetral d'acer i enllistonat de fusta de pi tractat de secció
5x5 cm, col.locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable.
S'inclouen totes les operacions necessàries per deixar la unitat d'obra
totalment acabada tal com s'indica en els plànols de detall. (P - 20)

514,91

24,000

12.357,84

10 EB32U080

m2

Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb
platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer
inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm,
fixada amb fixacions mecàniques (P - 122)

252,31

1,540

388,56

TOTAL
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1 EAQAZ001

u

(P1) Porta d'entrada a habitatge amb full batent, tipus bloc, de fusta de
faig per a envernissar i de 45 mm de gruix, de cares llises i de fusta
massisa, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària, col.locada en
bastiment de fusta de pi roig per a pintar, inclós ferramenta per a
penjar, pany de cop i clau, maneta, pom i espiell. S'inclou l'envernissat
de la porta, folrat de bastiment i tapetes a taller. (P - 108)

941,41

12,000

11.296,92

2 EAQDZ003

u

(P4) Porta interior de fulla batent vidriera, tipus bloc, de fusta de faig
per a envernissar i de 35 mm de gruix, amb galzes de vidre i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària,
col.locada amb folrat de bastiment de base d'envà, inclús ferramenta
per a penjar, pany de cop, manetes i bastiment de base. S'inclou
l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i tapetes a taller (P - 109)

337,13

22,000

7.416,86

3 EC131402

m2

Vidre imprès incolor de 3 a 4 mm de gruix, col·locat a l'anglesa sobre
fusta o acer (P - 123)

36,64

15,840

580,38

4 EAQDZ004

u

(P2) Porta interior de fulla batent, de fusta de faig per a envernissar i
de 35 mm de gruix, tipus bloc, de cares llises i estructura interior de
cartró, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària, col.locada amb folrat
de bastiment de base d'envà, inclús ferramenta per a penjar, pany de
cop, manetes i bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta,
folrat de bastiment i tapetes a taller. (P - 110)

505,05

34,000

17.171,70

5 EAQDZ005

u

(P3) Porta interior de fulla batent, de fusta per a envernissar i de 35
mm de gruix, tipus bloc, de cares llises i estructura interior de cartró,
de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària, col.locada amb folrat de
bastiment de base d'envà, inclús ferramenta per a penjar, pany de
cop, manetes i bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta,
folrat de bastiment i tapetes a taller. (P - 111)

779,09

19,000

14.802,71

6 EAQEZ006

m2

(P5) Porta corredissa de fusta per a envernissar, col.locada sobre
estructura SCRIGNO o similar, totalment acabada segons plànol de
detall, inclús bastiment de base. S'inclou l'envernissat de la porta,
folrat de bastiment i tapetes a taller. (P - 112)

830,68

6,720

5.582,17

7 1A22Z002

m2

Armari interior de fusta, envernissada, amb portes de fulles batents de
fusta de faig per a un buit d'obra aproximat d'entre 100-180 x 245 cm,
amb bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior,
folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, m2 de buit d'obra.
(P - 21)

351,12

121,560

42.682,15

8 1A22Z003

m2

Porta d'armari per a fulles batents de fusta xapada per a envernissar
de 35 mm de gruix, amb reixetes de ventilacio, amb bastiment de base
per a envà, inclús ferramenta per a penjar, pany de la companyia
suministradora i bastiment de base, totalment acabada segons plànol
de detall. S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i tapetes
a taller, tractament front la humitat i ventilacions. (P - 22)

351,12

19,680

6.910,04

9 1A22Z004

m2

Armari interior de fusta, envernissada, amb portes de fulles batents de
fusta de faig per a un buit d'obra aproximat d'entre 240 x 245 cm, amb
bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, m2 de buit d'obra. (P - 23)

423,23

11,760

4.977,18

TOTAL
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SERRALLERIA

1 EASA71N2

u

Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, d'una fulla batent, per a una llum
de 80x210 cm, preu alt, col.locada (P - 113)

493,54

2,000

987,08

2 EASAZ001

u

(P7) Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 30, d'una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada (P - 114)

493,54

6,000

2.961,24

EUR
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3 1ARAI005

u

Porta basculant, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintada al forn, inclús sistema
de compensacio dins de caixa registrable, guies, pany amb clau,
motorització i 30 ?emissors radiocomandament (1 per plaça
d'aparcament), totalment instal.lada (P - 31)

2.678,63

1,000

2.678,63

4 EAW81411

u

Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de
4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de
transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la
porta (P - 117)

1.748,80

1,000

1.748,80

5 EAUNI020

m2

Porta d'armari per a comptadors amb una fulla batent de planxa d'acer
galvanitzada per a pintar de 30 mm de gruix, amb reixetes de
ventilacio, amb bastiment i estructura d'acer galvanitzat, inclús
ferramenta per a penjar i pany de la companyia subministradora,
totalment acabada segons plànol de detall. S'inclou el pintat de la
porta i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a
obra i ventilacions. (P - 116)

195,79

22,080

4.323,04

6 EB121JBM

m

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P 118)

243,23

26,000

6.323,98

7 E44Z5A25

kg

Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant en
perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, treballat
al taller i col.locat a l'obra amb soldadura (P - 62)

0,95

94,044

89,34

8 EB15Z001

m

Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà rodó D= 50 mm, muntants amb passamà de 60 mm
d'amplada i perfil U soldat als passamans verticals per fixació de vidre
laminar 4+4 d'unes mides màximes de 100x100 cm, de 100 a 140 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella (P - 120)

390,00

38,800

15.132,00

9 EB12Z002

m

Tancament a base de perfils verticals tubulars d'acer inoxidable de
60x60x2 mm. , mòduls amb marc d'acer inoxidable de 160x160 cm i
llistons horitzontals de fusta de pi de 50x50 mm amb tractament de
sals cúpriques, per deixar la unitat d'obra totlament acabada tal i com
s'indica en la documentació gràfica. (P - 119)

194,75

43,000

8.374,25

10 EB15Z003

m²

Divisió de vidre laminar 4+4 amb lamina butil, col.locat sobre perfils
verrticals tipus U de 10x10 mm, inclós suport de perfils de 50x50 mm
ancorats a sostre i pilars. (P - 121)

340,90

14,550

4.960,10

11 EABGZ005

u

(A7) Portes per armari de resiuds compost per quatre fulles batents de
60x150 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, de lames
d'acer fixes de 1,50 mm de gruix, inclosa col.locació. (P - 107)

896,65

2,000

1.793,30

12 EASAZ006

u

Subministre i col.locació de portella d'accés a coberta de xapa d'acer
galvanitzat sobre perfil també d'acer galv. inclòs pany i clau Gis de
mides maximes de buit d'obra de 120x100 cm. (P - 115)

253,16

4,000

1.012,64

TOTAL
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INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ

1 ED15U010

m

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 80 mm i
de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecàmicament
amb brides (P - 129)

41,84

56,500

2.363,96

2 ED15B771

m

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides (P - 128)

13,78

34,600

476,79

3 ED15B571

m

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=75
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P 127)

9,88

51,900

512,77

EUR
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4 ED515120

u

Bunera sifònica amb cos d'acer inoxidable AISI 304 i roseta perforada
d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega vertical de
50 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal (P - 134)

198,79

6,000

1.192,74

5 ED15Z001

m

Clavegueró de tub de PVC de d 75 mm, penjat al sostre, incloses les
peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps
roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials
necessaris per la correcta instal·lació. (P - 130)

11,58

27,000

312,66

6 ED15Z002

m

Clavegueró de tub de PVC de d 110 mm, penjat al sostre, incloses les
peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps
roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials
necessaris per la correcta instal·lació. (P - 131)

11,70

60,000

702,00

7 ED15Z003

m

Clavegueró de tub de PVC de d 125 mm, penjat al sostre, incloses les
peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps
roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials
necessaris per la correcta instal·lació. (P - 132)

11,80

15,000

177,00

8 ED7FL00P

m

Clavegueró amb tub de PVC de D 200 mm, penjat al sostre incloses
les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps
roscats, taps especials, segellats, suportsamb fixacions i materials
necessaris per la correcta instal·lació. (P - 135)

20,37

36,500

743,51

9 ED31Z004

u

Registre per a instal.lació d'evacuació, amb pot sifònic registrable, de
diàmetre 200 mm, instal.lat (P - 133)

300,14

2,000

600,28

10 ED11I010

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per
banyera, labavo, bidet i wc, incloent tubs de PVC sèrie b, peces
especials, com colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els
elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.
(P - 124)

59,28

12,000

711,36

11 ED11I040

u

Xarxa horitzontal de petita evaquacio, per a cuina/safareig, composta
per aiguera i rentavaixelles/safareig i rentadora, incloent tubs de PVC
sèrie b, peces especials, com colzes, peces en t, unions roscades,
sifons, segellats i tots els elements necessaris per la correcta
instal·lació fins a baixant general (P - 126)

14,71

12,000

176,52

12 ED11I014

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per
banyera o dutxa, labavo i wc, incloent tubs de PVC sèrie b, M-1 amb
segell AENOR, peces especials, com colzes, peces en t, unions
roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta
instal·lació fins a baixant general. (P - 125)

48,87

12,000

586,44

13 1EV1Z001

u

Instal.lació de ventilació de vestíbul d'independéncia, cambra
comptadors i caixa d'escala, amb conductes de PVC, connectada a
reixes per entrada d'aire en part alta i baixa i sortida de ventilació fins a
coberta segons plànols de projecte incloent totes les peces especials i
elements necessaris. (P - 32)

57,33

3,000

171,99

14 EE42H4S2

m

Conducte circular d'alumini flexible, de 125 mm de diàmetre
(s/UNE_EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment (P 136)

21,32

30,000

639,60

15 EE42R412

m

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,
inclòs les peces especials (P - 137)

34,77

516,000

17.941,32

16 SG3009

u.

Xarxa de conductes de ventilació garatge de xapa galvanitzada i
unions tipus metu ,segons traçat i dimensions indicats als planols del
projecte tècnic..
S'inclou reixes d'extracció d'alumini acoblades al conducte de
dimensions 400x150 mm,traçat interior en garatge amb conducte
rectangular de caracteristiques E600-90,muntants fins a extractors en
planta coberta amb conducte circular de caracteristiques
E600-90,acoblament a caixa extractora en aspiració i descàrrega a
l'exterior. (P - 192)

7.602,10

1,000

7.602,10

17 SG3008

u.

Caixa extractora amb ventilador centrifug, apte per a extracció de fums
en cas d'incendi (400° C-2 h),trifàsic per a 400 V de tensió, de 4.200
m3/h de cabal amb la pedua de carrega prevista,col.locat.Marca Soler
& Palau model CVHT-10/10 a 1.300 r.p.m. ,potencia 1,1 Kw. , o de
característiques equivalents previa acceptació per part de la direcció
facultativa.
S'inclou
p.p
d'instal.lació
elèctrica,
bancada,

3.356,97

2,000

6.713,94

EUR
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silent-blocks,acoblaments a conductes,sotida de descàrrega tipus bec
d'anec amb malla anti-ocells i soports per a montatge
També s'inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels
materials en obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions.
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Col·locació. Proves de servei. Protecció de l'element davant a cops i
esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a abocador
d'obra. Part proporcional de bastimentades i medis auxiliars. (P - 191)
18 EEM3Z001

TOTAL

u

Subcapítol

Caixa de ventilació d'acer galvanitzat amb extractor monofàsic per a
230 V de tensió, de la serie CENTRIBOX CVB-180/180 o similar, de
1410 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat sobre suports de fixació
anitvibratòris. (P - 140)

772,70

4,000

01.01.11

3.090,80

44.715,78

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

12

INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA I APARELLS SANITÀRIS

1 1J10Z001

u

Escomesa des de la xarxa distribuïdora d'aigua a cambra de
comptadors, centralització de comptadors per a 6 unitats d'habitatge i
1 per a serveis comuns, formada per:- Clau de pas de la companyia al
carrer.- Vàlvula antiretorn.- Clau de pas de l'edifici.- Línia de distribució
fins a bateria de comptadors.- Bateria de comptadors, pentinant amb
'latiguillos' de malla amb les seccions adequades.- 1 presa d'aigua en
cambra de comptadors per l'escala.La bateria de comptadors es
realitzarà en ferro galvanitzat, i els comptadors hauran de quedar
instalats segons normes de la companyia subministradora i de manera
que permeti un fàcil lectura, reparació o substitució.Tot segons
esquemes de fontaneria i normativa vigent. (P - 38)

1.097,75

2,000

2.195,50

2 1J41I010

u

Instal.lació de lampisteria interior d'un habitatge de tres habitacions
segons plànols, esquemes i memòria de Projecte.Format per:Muntants de coure de diàmetre segons plànols de projecte, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitja i col·locat superficialment.
Escomeses des de la bateria i comptadors a entrada d'habitatges (12
habitatges, 1 servei comú escala).- Clau de pas general d'habitatge.Claus divisionàries de pas (aigua freda i calenta) en cuina, bany i
aseo.- Xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: CUINA
(1 rentavaixelles, 1 pica de cuina de 2 cubetes) SAFAREIG:(amb 1
rentadora, 1 safareig, 1 acumulador elèctric ) i 1 BANY (amb 1 inodor,
1 lavabo, 1 bidet i 1 banyera). 1 ASEO (amb 1 inodor, 1 lavabo i plat
de dutxa) La xarxa de fontaneria interior estarà encastada amb tubs de
coure. Els muntants verticals i horitzontals es fixaran amb brides a les
bases de suport. El dimensionat dels tubs segons l' indicat en els
plànols i esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de
secció circular, i perfectament calibrats. Les corbes es realitzaran amb
colzes i peces especials.Tota la instal·lació ha de complir la normativa
vigent.Inclou la tramitació amb la companyia de la instal·lació segons
les seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada segons
normativa de la companyia subministradora. (P - 40)

2.003,50

10,000

20.035,00

3 1J41I005

u

Instal.lació de lampisteria interior d'un habitatge de dues habitacions
segons plànols, esquemes i memòria de Projecte. Format per:Escomesa des de muntant general.- Clau de pas general d'habitatge.Claus divisionàries de pas (aigua freda i calenta) en cuina i bany.Xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 cuina (amb
1 rentadora,1 escalfador, 1 rentavaixelles, 1 pica de cuina de 2
cubetes) i 1 bany (amb 1 inodor, 1 lavabo, 1 bidet i 1 banyera).La
xarxa de fontaneria interior estarà encastada amb tubs de coure (cel
ras només a banys). Els muntants verticals i horitzontals es fixaran
amb brides a les bases de suport. El dimensionat dels tubs segons l'
indicat en els plànols i esquemes de projecte. Els tubs seran
perfectament llisos, de secció circular, i perfectament calibrats. Les
corbes es realitzaran amb colzes i peces especials.Tota la instal·lació
ha de complir la normativa vigent.Inclou la tramitació amb la

1.541,15

2,000

3.082,30

EUR
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companyia de la instal·lació segons les seves exigències. La
instal·lació quedarà finalitzada segons normativa de la companyia
subministradora. (P - 39)
4 EJ11I020

u

Banyera de planxa d'acer esmaltada, d'1,70x0,70 m, de color blanc,
per a revestir, col.locada sobre envanet de totxana i llit de perlita i
connectada a la xarxa de posta a terra, amb aixeta mescladora
monocomandament cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi
d'aigua segons el decret 202/98, inclús desguàs, sifon, tap i cadeneta,
totalment instal.lada (P - 143)

422,78

11,000

4.650,58

5 EJ12I010

u

Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 80x80 cm, de color blanc,
col.locat sobre el paviment, amb aixeta mescladora cromada amb
segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, inclús
desguàs de valvula i sifon, totalment instal.lada (P - 144)

398,69

12,000

4.784,28

6 EJ13I020

u

Lavabo de porcelana vitrificada, de 45 a 60 cm d'amplària, de color
blanc, col.locat amb peu, amb aixeta mescladora monocomandament
cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret
202/98, inclús desguàs, sifon, tap i cadeneta, tubs flexibles
d'alimentacio amb claus de tall, totalment instal.lat (P - 145)

242,34

23,000

5.573,82

7 EJ14I010

u

Inodor de porcelana vitrificada, de color blanc, amb seient, tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació amb tub flexible
amb clau de tall cromada i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret
202/98, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuacio,
totalment instal.lat (P - 146)

291,98

23,000

6.715,54

8 EJ15J010

u

Bidet de porcelana vitrificada, de color blanc, amb aixeta mescladora
monocomandament cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi
d'aigua segons el decret 202/98, alimentació amb tubs flexibles amb
claus de tall cromades, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuacio, inclús desguàs, sifo, tap i cadeneta, totalment
instal.lat (P - 147)

240,92

11,000

2.650,12

9 EJ18I030

u

Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm
de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim,
encastada a un taulell de cuina, amb aixeta mescladora
monocomandament cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi
d'aigua segons el decret 202/98, alimentació amb tubs flexibles amb
claus de tall cromats, connectada a la xarxa d'evacuacio, inclús
desguàs amb entrada per a rentavaixelles, sifo, tap i cadeneta,
totalment instal.lada (P - 148)

274,26

12,000

3.291,12

10 EJ2ZI010

u

Aixeta senzilla mural, cromada, amb segell aenor, muntada
superficialment, amb sortida roscada de 3/4', per a rentadora o
rentavaixelles (P - 149)

20,46

24,000

491,04

TOTAL

Subcapítol

01.01.12

53.469,30
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INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ, AIGUA SANI

1 SG2001

u

Instal·lació de sistema de captació solar format per: 6 col·lectors solars
marca CLIBER SOLTHERM o de caracteristiques equivalents, incloent
la base de recolzament sobre coberta inclinada i els elements de
subjecció dels col.lectors a la base. S'hi inclouren totes les canonades
del camp de col·lectors de coure de diàmetres 26/28 i 20/22 mm amb
aïllament tèrmic segons requeriments del R.I.T.E i C.T.E.,d'escuma
elastomèrica amb conductivitat tèrmica 0,04 w/m*K, per temperatures
superiors a 40ºC.,amb protecció amb recobriment d'alumini a zona
exterior situada a l'intemperie. Cal assegurar un rendiment annual
superior al 50% de subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou
tot el necessari per deixar la instal·lació en correcta funcionament,
indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols, esquemes
i memòria de projecte. Unitat totalment acabada i instal·lada. (P - 180)

10.798,81

2,000

21.597,62

2 SG2002

u.

Diposit acumulador d'aigua calenta sanitària amb aportació solar de
150 litres de capacitat marca Roca model AS 150-1E,amb serpentí

1.140,45

12,000

13.685,40
EUR
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interior o similar.
S'inclou connexionat a xarxa hidraúlica entrada aigua freda,sortida
a.c.s. i primari solar,1 vàlvula mescladora 3 vies,1 electrovàlvula 2 vies
,claus de pas,maniguets flexibles i petit material.
Es medeix la unitat totalment instal.lada i en funcionament. (P - 181)
3 SG2003

u.

Subministre i instal.lació de xarxa hidraúlica general per a formació de
circuit tancat col.lectors solars-acumuladors A.C.S. amb canonades de
coure aïllades amb coqilles elastomeriques segons requeriments del
R.I.T.E. de diametres nominals 20/22 segons caracteristiques i
distribució assenyalades als planols,esquemes de principi i memòria
del projecte tècnic.S'inclou claus de pas,1 vàlvula de pressió
diferencial,valvules de retenció,vàlvules de regulació i equilibrat
hidraúlic,accesoris,petit material i p.p de proves d'estanqueitat i
pressió (P - 182)

636,62

2,000

1.273,24

4 SG2004

u.

Subministre i instal.lació de xarxa hidraúlica secundaria interior a
vivenda per a formació de circuit tancat xarxa general-acumuladors
a.c.s. amb canonades de coure aïllades sogons requeriments del
R.I.T.E. de diametres nominals 16/18 segons caracteristiques i
distribució assenyalades als planols,esquemes de principi i memòria
del projecte tècnic.s'inclou claus de pas,,valvules de retenció,vàlvula
de regulació i equilibrat hidraúlic,1 vàlvula de zona de dos vies tot o
res amb microrruptor de final de carrera commutat,accesoris,petit
material i p.p d'instal.lació elèctrica i de proves d'estanqueitat i pressió
(P - 183)

388,94

12,000

4.667,28

5 SG2005

u.

Subministre i instal.lació de central de regulació i control solar per
sistema de temperatura diferencial amb indicador de temperatura
col.lectors i temperatura acumulador o canonada de retorn circuit solar.
S'inclou sondes i p.p d'instal.lació elèctrica.
Es medeix la unitat totalment acabada i en funcionament. (P - 184)

743,17

2,000

1.486,34

6 SG2006

u.

Subministre i instal.lació de sistema de dissipació d'energía tèrmica
excedent per tal d'evitar sobreescalfaments a la instal.lació solar.
S'inclou 1 aeroterm capaç de dissipar 0,8 Kw. per m2 de col.lector
solar,1 bomba circuladora ,1 sonda de temperatura instal.lada als
col.lectors solars,circuit hidrauilic i electric segons esquema de principi
del projecte tècnic inclos vàlvules i accessoris.
Es medeix la unitat totalment acabada i en funcionament (P - 185)

1.642,43

2,000

3.284,86

7 SG1002

u.

Subministrament i instal·lació de caldera mural estanca mixta a gas
natural de la casa Roca mod.SARA 24/24F, per calefacció i producció
d'A.C.S solar, potència de 24 kW (20640 Kcal/h), constituïda per cos
caldera, envoltant en xapa d'acer i tots aquells components necessaris
per el seu funcionament incorporats en el seu interior.S'inclou els
conductes metal.lics estancs d'entrada d'aire i evacuació de fums fins
a coberta de dimensions segons requeriments del fabricant.Totalment
instal·lada, connexionada, provada i posada en marxa, sense incloure
ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclós càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació de la superfície de suport. Replanteig mitjançant plantilla.
Col·lació i fixació de la caldera i els seus components. Anivellament
dels elements. Connexionat dels elements a la xarxa. Proves de
servei. Protecció de l'element davant a cops i esquitxades. Neteja final.
Eliminació i retirada de restes a abocador d'obra. Part proporcional de
medis auxiliars. (P - 166)

2.802,95

12,000

33.635,40

8 SG1001

u

Termostat d'ambient amb regulació de 5ºC a 30ºC, de doble contacte
a 220 V I 10 A, muntat superficialment inclós cablejat elèctric per a
connexionat amb caldera,p.p de tubs de PVC ,caixes de
connexió,regletes i petit material. Marca Honeywell o similar. (P - 165)

24,93

12,000

299,16

9 SG1003

u.

Subministrament i instal·lació de xarxa de distribució d'aigua calenta
per sistema de calefacció executada mitjançant un sistema
monotubular en vivendes de dos habitacions, amb tub de multicapa de
diàmetre mínim 25 mm. fins a col.lector de distribució i de 16 mm. en
anells d'alimentació a radiadors , tubs generals encastats en
parament, amb protecció mitjançant tub corrugat de PVC i trams
alimentació a radiadors instal.lats sota paviment.S'inclou p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, col·lector d'impulsió i
retorn,claus de pas i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense

772,59

2,000

1.545,18

EUR
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incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclós càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de la
canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels
suports. Col·locació i fixació de canonades. Proves de servei.
Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element davant a cops i
esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a abocador
d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 167)
10 SG1004

u.

Subministrament i instal·lació de xarxa de distribució d'aigua calenta
per sistema de calefacció executada mitjançant un sistema
monotubular en vivendes de tres habitacions, amb tub de multicapa de
diàmetre mínim 25 mm. fins a col.lector de distribució i de 16 mm. en
anells d'alimentació a radiadors , tubs generals encastats en
parament, amb protecció mitjançant tub corrugat de PVC i trams
alimentació a radiadors instal.lats sota paviment.S'inclou p/p
d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets, col·lector d'impulsió i
retorn,claus de pas i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense
incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclós càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de la
canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels
suports. Col·locació i fixació de canonades. Proves de servei.
Col·locació de l'aïllament. Protecció de l'element davant a cops i
esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a abocador
d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 168)

880,37

10,000

8.803,70

11 SG1005

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 3
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 169)

130,43

13,000

1.695,59

12 SG1006

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 4
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 170)

154,23

24,000

3.701,52

13 SG1007

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 5

183,49

10,000

1.834,90

EUR
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elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 171)
14 SG1008

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 7
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 172)

239,78

2,000

479,56

15 SG1009

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 8
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 173)

265,16

20,000

5.303,20

16 SG1010

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 10
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la

318,56

12,000

3.822,72
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xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 174)
17 SG1011

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 11
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 175)

342,14

4,000

1.368,56

18 SG1012

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 12
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 176)

372,37

8,000

2.978,96

19 SG1013

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 13
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 177)

394,73

4,000

1.578,92

20 SG1014

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 14
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de

418,30

18,000

7.529,40

EUR
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connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 178)
21 SG1015

u.

Subministrament i instal·lació de radiador d'alumini injectat de la casa
Roca mod. DUBAL 60 amb obertures frontals, emissió calorífica 103,9
Kcal/h per element, segons UNE-EN 442, per a una diferència mitja de
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 15
elements, de 571 mm d'alçària, amb obertures frontals , en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua. Inclós p/p d'aixetes de
pas,vàlvules termostàtiques a dormitoris, detentors, purgadors
automàtics, taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Comprovació de la
terminació del parament de recolzament. Replanteig mitjançant
plantilla. Fixació en parament mitjançant elements de ancoratge.
Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexió a la
xarxa de distribució. Proves de servei. Protecció de l'element davant a
cops i esquitxades. Neteja final. Eliminació i retirada de restes a
abocador d'obra. Part proporcional de medis auxiliars. (P - 179)

443,27

2,000

886,54

22 PPA0Z001

u.

Projecte tècnic per a la legalitzacio de les instal.lacions de calefacció i
producció d'aigua calenta sanitària amb sistema d'energia solar.
S'inclou visats Col.legi Oficial i preparar i tramitar expedients
instal.lacions tèrmiques (P - 159)

608,48

1,000

608,48

TOTAL

Subcapítol

01.01.13

122.066,53

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

14

INSTAL.LACIÓ DE GAS

1 1K21Z001

u

2 1K21Z002

u

Escomesa interior de gas natural des de punt de connexió de la
companyia subministradora en m.p.a fins a l'entrada de la bateria de
comptadors amb canonada de coure de diàmetre mínim 26/28 o el
previst per la companyia subministradora. La canonada anirà allotjada
dins d'una beina en traçat soterrat o per garatge o dins de caixons
d'obra ventilats. S'inclou tallo exterior, elements de fixació, beines,
elements de protecció mecànica, accessoris i petit material. Tot
segons reglament d'instal.lacions de gas en locals destinats a usos
domèstics, col.lectius o comercials i normes particulars de la
companyia subministradora. S'inclou P.P de proves d'estanqueitat.

490,50

2,000

981,00

1.280,51

2,000

2.561,02

(P - 41)
Bateria de comptadors per a gas natural entrada a M.P.A i sortides a
B.P preparada per a la instal.lació de 6 comptadors domèstics tipus
G-4 amb tots els accesssoris inclosos P.P de proves d'estanqueitat.
Tot segons normativa de la companyia subministradora i reglament
d'instal.lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col.lectius
o comercials.
S'inclou conjunt d'elements de tall i regulació per a la instal.lació de
sis comptadors domèstic tipus G-4 sobre bateria segons normativa de
la companyia subministradora i reglament d'instal.lacions de gas en
locals dstinats a usos domèstics, col.lectius o comercials.

EUR
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S'inclou:
- Clau de pas d'abonat
- Regulador de pressió amb vàlvula de mínima pressió incorporada
- Presa de debil calibre per a presa de pressió i proves
- Racords, soport i accessoris per muntatge de comptador
- P.P proves d'estanqueitat (P - 42)
3 1K21Z004

u

Subministre i instal.lació de muntant individual des de bateria de
comptadors fins a clau de pas general interior de la vivenda o local
comercial amb canonada de coure de diàmetre mínim 20/22 inclós
beines, elements de protecció mecànica, accessoris, abraçadores de
fixació i petit material segons normativa de la companyia
subministradora i reglament d'instal.lacions de gas en locals destinats
a usos domèstics, col.lectius o comercials. Traçat instal.lació segons
distribució assenyalada a la documentació gràfica corresponent.
S'inclou P.P de proves d'estanqueitat. (P - 43)

216,77

12,000

2.601,24

4 1K22Z005

u

Subministre i instal.lació de instal.lació receptora interior des de clau
de pas general interior de la vivenda fins a cada un dels aparells de
consum (caldera) amb canonades de coure de diàmetres mínims
20/22 canonada general, 16/18 tram final a caldera, i 13/15 tram fins a
previsió encimera de gas, inclós beines, elements de protecció
mecànica, claus de pas general 1'', caldera 3/4 '' i previsió d'encimera
1/2'' (aquesta bloquejada, precintada i amb un tap ceg soldat a la
sortida), accessoris, abraçaderes de fixcació i petit material segons
normativa de la companyia subministradora i reglament d'instal.lacions
de gas en locals destinats a usos domèstics, col.lectius o comercials.
Traçat instal.lació segons distribució assenyaladda als plànols
corresponents. S'inclou P.P de proves d'estanqueitat.

382,68

12,000

4.592,16

531,40

1,000

531,40

(P - 44)
5 PPA0Z010

TOTAL

u.

Subcapítol

Projecte tècnic per a la legalitzacio de les instal.lacions de gas.
S'inclou visats Col.legi Oficial i preparar i tramitar expedients. (P - 162)
01.01.14

11.266,82

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

15

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

1 1G11Z001

u

Instal.lació general elèctrica per un Edifici de vivendes, que compren 6
habitatges,aparcament, ascensor i servei comú. Formada per caixa
general de protecció amb borns d'entrada i sortida, fusibles, barreta de
neutre, complint la recomanació UNESA 1403b. Línea general
d'alimentació fins concentració de comptadors per conductors aïllats
dintre tubs autoextinguibles segons MIE BT 013. Unitat funcional
d'embarrat general i fusibles de seguretat. Concentració de
comptadors desglossats en habitatges i servei comunitari per escales,
aparcaments i ascensor. Muntants individuals fins cada quadre de
l'habitatge per potència de 5,75Kw, serveis comuns, aparcament
incloent el cablejat excepte en instal·lació de local. Inclou les proves
de les instal·lacions d'elèctrica del bloc i la instal·lació de rètols
indicatius i tot el material auxiliar necessari. També s'entregarà a la
propietat els permisos i autoritzacions necessàries del Servei
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i altres organismes
oficials. Es considera acabada aquesta partida quan el servei
d'inspecció de la companyia subministradora doni la conformitat a la
execució de la instal·lació i una vegada complimentats els tràmits
necessaris que autoritzin la seva connexió definitiva a la xarxa
subministradora. Tot inclòs segons esquemes de projecte i per
acomplir la normativa vigent i normes de la companyia
subministradora. (P - 33)

3.759,48

1,000

3.759,48

2 1G11Z002

u

Instal.lació general elèctrica per un Edifici de vivendes, que compren 6
habitatges, ascensor i servei comú. Formada per caixa general de
protecció amb borns d'entrada i sortida, fusibles, barreta de neutre,
complint la recomanació UNESA 1403b. Línea general d'alimentació

3.664,21

1,000

3.664,21

EUR

48 Habitatges de HPO al sector Can Serra de Sant Gregori

PRESSUPOST

Data: 26/03/21

Pàg.:

20

fins concentració de comptadors per conductors aïllats dintre tubs
autoextinguibles segons MIE BT 013. Unitat funcional d'embarrat
general i fusibles de seguretat. Concentració de comptadors
desglossats en habitatges i servei comunitari per escales i ascensor.
Muntants individuals fins cada quadre de l'habitatge per potència de
5,75Kw, serveis comuns, aparcament incloent el cablejat excepte en
instal·lació de local. Inclou les proves de les instal·lacions d'elèctrica
del bloc i la instal·lació de rètols indicatius i tot el material auxiliar
necessari. També s'entregarà a la propietat els permisos i
autoritzacions necessàries del Servei d'Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya i altres organismes oficials. Es considera
acabada aquesta partida quan el servei d'inspecció de la companyia
subministradora doni la conformitat a la execució de la instal·lació i
una vegada complimentats els tràmits necessaris que autoritzin la
seva connexió definitiva a la xarxa subministradora. Tot inclòs segons
esquemes de projecte i per acomplir la normativa vigent i normes de la
companyia subministradora. (P - 34)
3 EG31Z006

u.

Derivació individual monofàsica, instal·lada amb cable de coure de
conductors de secció reglamentaria empotrada i aïllada amb tub de
PVC flexible, inclosa part proporcional de caixes de derivació i ajudes
de paleteria, des de centralització de comptadors a caixes de protecció
individual (inclosa part proporcional d'ajudes necessàries per a
l'execució de l partida). (P - 141)

112,25

16,000

1.796,00

4 EGD1I020

m

Instal.lació de posta a terra segons plànols, esquemes i memòria de
projecte. Format per:- Anell en fonaments amb les piques de zincPont de proves i caixa de registra de la presaTot inclòs per acomplir
amb la reglamentació vigent. (P - 142)

25,64

465,000

11.922,60

5 1G2Z007

u

Instal.lació elèctrica interior d'un habitatge de dues habitacions amb
grau d'electrificació bàsic, amb quadre de comandament i protecció i
mecanismes segons el R.E.B.T, plànols, esquemes, memòria i plec de
Projecte. Format per- 6 línies de distribució interior, de recorregut
encastat dins de tub flexible corrugat- 1 caixa de connexió encastada
en cada dependència. Amb la següent distribució:- entrada: 1 timbre
amb bronzidor, 1 aplic amb 1 interruptor- dormitori 1: 2 aplicS amb
interruptor (<12m2), 3 punts d'endolls de 16 A- dormitori 2: 2 aplic
amb interruptor (<12m2), 3 punts d'endolls de 16 A- menjador-estar: 4
aplics i un punt de llum amb 2 interruptors (<30m2), 5 punts d' endolls
de 16 A (mínim 1 cada 6m2)- cuina: 3 punts de llum amb 1 interruptor
(<10m2), 1 presa de corrent de 16 A per la nevera, campana,
rentadora, rentaplats, 1 presa cuina i forn de 25A i 3 endolls de16 A
sobre taulell- bany1: 1 aplic amb 1 interruptor, 1 endoll de 16 A; bany2:
1 aplic i un punt de llum amb un interruptor i dos endolls de 16 A;
terrassa: 1 aplic amb 1 interruptor (<10m2). S'inclouen mecanismes
amb caixes encastades i plaques d'acord amb la disposició grafiada
en els plànols. S'inclou quadre de comandament i protecció en interior
d'habitatges per a una electrificació bàsica, format per:- 1 IGA
(interruptor automàtic bipolar) de 25 A.- 1 relé diferencial 25A- 30 mA 1 PIA de 10 A amb línia 2x1,5+TT per a circuit d'enllumenat- 1 PIA de
16 A amb línia de 2x2,5+TT per a circuit de presses de corrent- 1 PIA
de 20 A de 2x4+TT per a circuit de rentaplats, rentadora i assecadora i
temo elèctric amb fusibles de 16A per cada aparell- 1 PIA de 25 A de
2x6+TT6 per a circuit de cuina i forn- 1 PIA de 16 A de 2x2,5+TT2,5
per a circuit de bany i cuina. S'inclou la part proporcional de la
formació de circuits de presa de terres de les instal·lacions elèctriques
formada per:- Cable protegit des de pont de proves fins a quadre de
distribució general.- Distribució interior dels edificis, fins a cadascun
del punts de presa. Tota la instal·lació dimensionada segons
necessitats del projecte. S'inclouen tots elements que es detallen en
memòria, plec i/o plànols, tals com: passatubs, cablejat, lluminària en
terrassa
i bany, remats, xapes d'alumini, caixes, regletes,
senyalització, etc. El treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions
que estableix el reglament electrotècnic per baixa tensió i les
instruccions complementàries, així com la resta de normatives
d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora.
S'utilitzaran materials i aparells homologats de qualitat, model i tipus
que apareixin detallats en els plànols i memòria del projecte o
equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de
projecte, a més a més les lluminàries d'habitatges queden recollides
en les partides d'electrificació d'habitatge. Tots tindran presa de terra

1.315,15

2,000

2.630,30
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(tt), obligatòria segons normativa. Es considera acabada aquesta
partida quan el servei d'inspecció de la companyia subministradora
doni la conformitat a la execució de la instal·lació i una vegada
complimentats els tràmits necessaris que autoritzin la seva connexió
definitiva a la xarxa subministradora (P - 36)
6 1G2Z008

u

Instal.lació elèctrica interior d'un habitatge de tres habitacions amb
grau d'electrificació bàsica, amb quadre de comandament i protecció i
mecanismes segons el R.E.B.T, plànols, esquemes, memòria i plec de
Projecte. Format per- 6 línies de distribució interior, de recorregut
encastat dins de tub flexible corrugat- 1 caixa de connexió encastada
en cada dependència. Amb la següent distribució:- entrada: 1 timbre
amb bronzidor, 2 aplics amb 1 interruptor i un endoll 16 A- dormitori 1:
aplics amb interruptor (<12m2), 3 punts d'endolls de 16 A;- dormitori
2: 2 aplic amb interruptor (<12m2), 3 punts d'endolls de 16 A;dormitori 3: 2 aplic amb interruptor (<10m2), 3 punts d'endolls de 16
A; menjador-estar: 4 aplics i un punt de llum amb 2 interruptors
(<20m2), 5 punts d' endolls de 16 A (mínim 1 cada 6m2); 4 punts d'
endolls de 16 A; cuina: 3 punts de llum amb 1 interruptor (<10m2), 1
presa de corrent de 16 A per la nevera, campana, rentadora,
secadora, rentaplats, 1 presa cuina i forn de 25A i 3 endolls de16 A
sobre taulell; bany: 1 aplic i un punt de llum amb 1 interruptor, 1 endoll
de 16 A; bany 2: 1 aplic i un punt de llum amb 1 interruptor, 1 endoll de
16 A; terrassa: 1 aplic amb 1 interruptor (<10m2); passadís: 1 aplic
cada 5m amb conmutador. S'inclouen mecanismes amb caixes
encastades i plaques d'acord amb la disposició grafiada en els plànols.
S'inclou quadre de comandament i protecció en interior d'habitatges
per a una electrificació bàsica, format per:- 1 IGA (interruptor
automàtic bipolar) de 25 A.- 1 relé diferencial 25A- 30 mA - 1 PIA de
10 A amb línia 2x1,5+TT per a circuit d'enllumenat- 1 PIA de 16 A amb
línia de 2x2,5+TT per a circuit de presses de corrent- 1 PIA de 20 A de
2x4+TT per a circuit de rentaplats, rentadora i assecadora- 1 PIA de
25 A de 2x6+TT6 per a circuit de cuina i forn- 1PIA de 16A de
2x2,5+TT per a circuït de banys i cuina. S'inclou la part proporcional
de la formació de circuits de presa de terres de les instal·lacions
elèctriques formada per:- Cable protegit des de pont de proves fins a
quadre de distribució general.- Distribució interior dels edificis, fins a
cadascun del punts de presa. Tota la instal·lació dimensionada segons
necessitats del projecte. S'inclouen tots elements que es detallen en
memòria, plec i/o plànols, tals com: passatubs, cablejat, lluminària en
terrassa i bany, remats, xapes d'alumini, caixes, regletes,
senyalització, etc. El treball es realitzarà d'acord amb les prescripcions
que estableix el reglament electrotècnic per baixa tensió i les
instruccions complementàries, així com la resta de normatives
d'obligat compliment i les normes de la companyia subministradora.
S'utilitzaran materials i aparells homologats de qualitat, model i tipus
que apareixin detallats en els plànols i memòria del projecte o
equivalents. El nombre de mecanismes, serà l'indicat en els plànols de
projecte, a més a més les lluminàries d'habitatges queden recollides
en les partides d'electrificació d'habitatge. Tots tindran presa de terra
(tt), obligatòria segons normativa. Es considera acabada aquesta
partida quan el servei d'inspecció de la companyia subministradora
doni la conformitat a la execució de la instal·lació i una vegada
complimentats els tràmits necessaris que autoritzin la seva connexió
definitiva a la xarxa subministradora (P - 37)

1.597,28

10,000

15.972,80

7 1G11Z011

u

Instal.lació interior i quadre elèctric per a nucli d'escala segons el
R.E.B.T.2002, plànols, esquemes i memòria del projecte per a les
línies d'enllumenat escala, enllumenat emergència,, i porter electrònic.Línies d'enllumenat d'escala temporitzada, amb interruptors (des de
p.baixa a p.pis).- Línies d'enllumenat de replans i portal temporitzats,
amb interruptors (des de p.baixa a p.pis).- Línia per a enllumenat de
cambres de comptadors amb interruptors.- Línia per a alimentació
d'antena i porter automàtic.- Línia d'alimentació elèctrica i 1 endoll a
cada cambra comptador.S'inclouen les línies de distribució
dimensionades segons necessitat de les instal·lacions indicades als
plànols fins a cadascun dels punts de presa de corrent, interruptor i
punts de llums, els mecanismes, regletes, tubs de protecció...Tota la
instal·lació complerta i en funcionament, segons esquemes del
projecte i Reglamentació vigent. (P - 35)

494,68

2,000

989,36

EUR
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8 SG3004

u

Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent de
100 lúmens, de 1 h d'autonomia,muntada superficialment a sostre o
paret. (P - 189)

106,47

8,000

851,76

9 SG3003

u

Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent de
315 lúmens, de 1 h d'autonomia, muntada en superficie al sostre o
paret. (P - 188)

145,42

6,000

872,52

10 SG3001

u.

Instal.lació elèctrica per aparcament segons el R.E.B.T, plànols,
esquemes, memòria i plec de Projecte.
Format per:
- 1 quadre de comandament i protecció segons caracteristiques i
distribució assenyalada al projecte tècnic.
- 9 línies de distribució interior segons caracteristiques del projecte
tècnic.
Línies de distribució indicades als plànols dimensionades segons
necessitat de les instal·lacions fins a cadascun dels punts de presa de
corrent, interruptors i punts de llums,extractors,motor porta i bomba
d'aixugament.La partida també inclou la instal.lació elèctrica de la
escala de sortida i access a l'ascensor;tot segons esquemes dels
plànols, especificacions i condicions segons projecte tècnic.Inclou
caixes de derivació, tubs de PVC rigids en montatge en superfície,
brides, prensaestopes, conjunt de mecanismos serie PLEXO de
LEGRAND o de caracteristiques equivalents i altres elements
necessaris per la correcta instal·lació segons Reglamentació Vigent.
(P - 186)

3.677,23

1,000

3.677,23

11 SG3002

u.

Llumenera tipus regleta fluorescent amb condensador per a correcció
del factor de potència per muntatge a sostre o paret inclòs accessoris
de muntatge i 1 tub fluorescent de 36 w llum blanca marca IEP o
similar. (P - 187)

79,49

17,000

1.351,33

12 SG3010

u

Lluminària mural per a portes ascensor amb les següents
característiques:
Lampara de baix consum de 9 W.
Grau de protecció IP44
Grau d'aïllament Clase I
Base i protector en material termoplàstic.
Difusor de vidre oval matitzat.
Dispositiu de fijació per a facilitar la colocació del difusor.
Entrada de cable elàstica fins a diàmetre 15 mm. (P - 193)

58,58

2,000

117,16

13 SG3011

u

Lluminària tipus aplic mural amb làmpara 60W marca BJC mod.
F-513-N de color negre per a escales,vestibuls,locals tècnics i altres
dependencies comunitàries interiors amb les següents
característiques:
Grau de protecció IP44.
Grau d'aïllament Clase II.
Base i protector en material termoplàstic.
Difusor de vidre.
Entrada de conductor per tap elàstic i una entrada practicable de
diàmetre 15 mm.màx.
Portalamparas E-27. (P - 194)

62,90

28,000

1.761,20

14 SG3012

u.

Lluminària tipus downlight amb làmpara halogena 50 W./12 V. color
metall cromat,s'inclou trasformador 230/12 V. i bombeta (P - 195)

109,35

6,000

656,10

15 PPA0Z002

u.

Projecte tècnic per a la legalitzacio de les elèctriques i ventilació del
conjunt de garatges.
S'inclou visats Col.legi Oficial i preparar i tramitar expedients
instal.lacions de baixa tensió (P - 160)

641,99

1,000

641,99

TOTAL

Subcapítol

01.01.15

50.664,04

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

16
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1 SG4001

u

Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis
compost de 10 detectors termovelocimètrics,segons UNE-EN 54-5
connectats a una central de detecció automàtica d'incendis amb una
capacitat màxima de 2 zones de detecció, i sistema d'alarma compost
de 2 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus
recarregable i tapa de plàstic basculant, segons UNE-EN 54-11, 2
sirenes interiors amb senyal òptica i acústica a 24 V i 1 quadre
d'alarma exterior òptic/acústic amb sirena i pilot de 24 V, segons
UNE-EN 54-3. Inclós p/p de tubs i cablejat. Totalment muntat,
connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de les
línies d'interconnexió i elements que composen l'instal·lació. Estesa i
fixació del tub protector del cablejat i caixes de connexionat. Muntatge
del cablejat. Muntatge i connexionat de detectors, polsadors, etc.
Connexió a la font d'alimentació. Proves de servei. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part proporcional de
bastimentades i medis auxiliars. (P - 196)

2.628,12

1,000

2.628,12

2 SG4002

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat,muntat superficialment (P - 197)

104,09

2,000

208,18

3 SG4003

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, muntat superficialment (P - 198)

147,23

8,000

1.177,84

4 SG4004

u.

Conjunt de managuets tallafocs EI-120 de protecció pasiva contra
incendis, amb collarí intumescent de grafit per el sellat del forat de
totes les tuberies de pas, de desguassos entre la planta baixa i planta
soterrani o entre dependencies que configurin diferents sectors
d'incendis. Inclou accesoris de fixació i material de suport. (P - 199)

687,47

1,000

687,47

5 SG3007

u

Subministrament i instal·lació de sistema de detecció de Monoxid de
carboni compost de 3 detectors de CO connectats a una central de
detecció de monoxid de carboni. Inclós p/p de tubs i cablejat.
Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de
paleta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
obra, inclús càrrega i descàrrega dels camions. Replanteig de les
línies d'interconnexió i elements que composen l'instal·lació. Estesa i
fixació del tub protector del cablejat i caixes de connexionat. Muntatge
del cablejat. Muntatge i connexionat de detectors, etc. Connexió a la
font d'alimentació. Proves de servei. Eliminació de restes, neteja final i
retirada de runes a abocador. Part proporcional de bastimentades i
medis auxiliars. (P - 190)

2.192,58

1,000

2.192,58

6 PPA0Z003

u

Partida alçada consistent en el segellat de els passos de tubs i
canalitzacions electriques, de telecomunicacions,gas i aigua que
travessin sectors d'incedis independents (P - 161)

567,96

1,000

567,96

7 PPA0Z012

u.

Projecte tècnic per a la legalitzacio de les instal.lacions de seguretat i
contraincendis
S'inclou visats Col.legi Oficial i preparar i tramitar expedients. (P - 164)

465,05

1,000

465,05

TOTAL

Subcapítol

01.01.16

7.927,20

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

17

INSTAL.LACIÓ TELECOMUNICACIÓ

1 FFB1Z001

u

Escomesa de xarxa de telelcomunicacions, des de punt d'entrada
general d'edifici finsa al RITI, inclòs obertura i tapat de rases,
instal·lació de tubs i accessoris necessaris per a l'execució de la
partida, reposició de paviments, segons indicacions de la companyia
subministradora (P - 156)

600,00

1,000

600,00

EUR
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2 1P11I000

u

Instal·lació general de TV/FM incloent antena terrestre composada per
antena circular fm i antena UHF, muntada en màstil de 2,5 m d'alçada,
armari, amplificadors, muntants, connexió a la presa de terra general i
tot el necessari fins la entrada a locals i habitatges per deixar la
instalació en correcta funcionament, d'acord amb la reglamentació
vigent, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols,
esquemes i memòria de projecte. Inclou protocol de proves segons
mòdel oficial de les instal·lacions. (P - 45)

2.794,30

1,000

2.794,30

3 1P11I015

u

Instal.lació interior de TV/FM per a un habitatge de tres preses segons
reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. (P 46)

250,32

12,000

3.003,84

4 1P31I000

u

Instal·lació general de telefonia incloent escomesa, RITI, RITS i
muntants fins locals, habitatges, previsió ascensor segons
reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte
formada per:- Subministre i muntatge d'armaris.- Subministre i
muntatge de caixes de derivació de plàstic amb tapa cargolada, amb
grau de protecció IP435 i encastada, incloent-hi p.p. d'execució de
connexions.- Subministre i col·locació de tub flexible de pvc, amb grau
de resistència al xoc 7, instal·lació vista, incloent-hi p.p. d'accessoris
d'instal·lació.- Subministre i col·locació de fil guia i cable de telefonia,
amb aïllament de pvc, conductor de coure estanyat de 0,5 mm2,
homologat per telefònica, incloent-hi p.p. de treballs i accessoris de
fixació i connexió.La instal·lació es realitzarà d'acord amb el projecte
de telecomunicacions. Inclou protocol de proves de les instal·lacions.
(P - 48)

1.371,18

1,000

1.371,18

5 1P31I015

u

Instal.lació interior de telefonia, amb 3 preses, per a un habitatge
formada per subministre i instal·lació de:- tubs corrugats flexibles amb
passafil encastats- cable manguera de 2 pares segons companyia
subministradora marca s.m. 100, tipus universal, dins de tub.- 3 punts
de connexió telefònica ( dormitori principal, cuina i menjador-estar),
incloent-hi subministre i muntatge de presa de telefonia instal·lada i
caixa de mecanismes per a un element complertaS'inclou p.p. de
treballs de col·locació i execució de connexions a tubs, accessoris de
fixació i connexió i altres materials necessaris per deixar la instal·lació
en perfecte funcionament i d'acord amb la reglamentació vigent i
indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 49)

105,75

12,000

1.269,00

6 1P21I005

u

Instal·lació porter electrònic repercutit per habitatge segons plànols,
esquemes i memòria de projecte formada pel següent:-pannell de
porter electrònic per a entrada, per a 9 pisos, incloent-hi caixa
d'encastament- obreportes alimentat des de pannell i de relé
telecomandament obreportes- font d'alimentació per a pannell de
porter electrònic- 1 monitor de porter electrònic en habitatge- tub
flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 16, amb grau
de resistència al xoc 7.- conductor de coure de designació UNE
H07V-R, unipolar de 1x2,5 mm2 i col·locat en tub.- cable, amb
aïllament coberta de PVC gris, conductors de coure estanyat de 0,6
mm2, homologat per telefònica.- caixa e derivació quadrada de plàstic
amb tapa cargolada, de 100x100x50 mm, amb grau de protecció
IP435 i encastada.S'inclouen tots els treballs, accessoris de fixació i
connexió i altres materials necessaris per deixar la instal·lació en
perfecte funcionament i d'acord amb la reglamentació vigent. Inclou
protocol de proves de les instal·lacions. (P - 47)

305,44

1,000

305,44

7 PPA0Z011

u.

Projecte tècnic per a la legalitzacio de les instal.lacions de
telecomunicacions.
S'inclou visats Col.legi Oficial i preparar i tramitar expedients. (P - 163)

708,56

1,000

708,56

TOTAL

Subcapítol

01.01.17

10.052,32

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

18

INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORT
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1 ELG3Z001

TOTAL

u

Subcapítol

Data: 26/03/21

Ascensor sense quarto de màquines tipus KONE o similar per a 6
persones (450 kg) de 4 parades (3 m), maniobra universal simple
portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana (P 150)

23.125,03

Pàg.:

2,000

01.01.18

25

46.250,06

46.250,06

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

01

EDIFICI D

Subcapítol

19

EQUIPAMENTS

1 EQ81I012

u

Encimera de gas amb quatre focs amb segell AENOR connectat a la
xarxa de gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada en el taulell de
cuina (P - 154)

170,26

12,000

2.043,12

2 EQ81I003

u

Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell AENOR,
col.locat i conectat a la xarxa elèctrica (P - 153)

419,60

12,000

5.035,20

3 EEM3I01N

u

Subministrament i instal·lació de campana extractora per a cuina,
monofàsica per a 220 v de tensió, de 400 m3/h de cabal aspiració
d'aire suportada directament a la paret amb fixacions mecàniques,
incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist (P - 139)

338,42

12,000

4.061,04

4 1Q71Z001

u

Mobiliari cuina de melamina, format per mobles baixos de 70 cm
d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb
sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina de 70 cm d'alçada i 30 cm
de fondària, de 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior,
totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent caixonera,
escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb
prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui fàcilment segregable
de la resta)...i peces de remats, segons especificacions en plànols i
memòria de projecte. (P - 50)

1.336,23

12,000

16.034,76

5 EQ51I002

m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix,
col.locat i encastat al parament, inclòs part proporcional de cantells
polits i forats per aiguera i placa de cuinar i segellats amb silicona. (P 151)

181,07

42,420

7.680,99

6 EQ51Z001

u

Escala plegable metàl.lica per accés a coberta, per salvar una llum
vertical de 2,55 m amb caixó incorporat, tipus MADISA o similar (P 152)

762,47

2,000

1.524,94

TOTAL

Subcapítol

01.01.19

36.380,05

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

02

SECTOR EXTERIOR

Subcapítol

01

CONNEXIONS A XARXES

1 PPA000SE
TOTAL

PA

Subcapítol

Partida alçada xarxes de serveis i connexions (P - 157)
01.02.01

5.630,00

1,000

5.630,00
5.630,00

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

Capítol

03

SEGURETAT Y SALUT

EUR

48 Habitatges de HPO al sector Can Serra de Sant Gregori

PRESSUPOST

1 PPA000SS

TOTAL

Capítol

PA

Data: 26/03/21

Partida alçada d'abonament íntegre corresponent a l'Estudi de
Seguretat i Salut (P - 158)
01.03

12.166,56

Pàg.:

1,000

26

12.166,56

12.166,56

EUR

48 Habitatges de HPO al sector Can Serra de Sant Gregori

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/03/21

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol

01.01.01

MOVIMENT DE TERRES

33.014,26

Subcapítol

01.01.02

FONAMENTS

81.104,68

Subcapítol

01.01.03

ESTRUCTURA

161.913,58

Subcapítol

01.01.04

COBERTA

Subcapítol

01.01.05

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

35.582,61

Subcapítol

01.01.06

REVESTIMENTS

89.910,91

Subcapítol

01.01.07

PAVIMENTS

83.497,87

Subcapítol

01.01.08

FUSTERIA EXTERIOR

63.112,14

Subcapítol

01.01.09

FUSTERIA INTERIOR

111.420,11

175.622,80

Subcapítol

01.01.10

SERRALLERIA

50.384,40

Subcapítol

01.01.11

INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ

44.715,78

Subcapítol

01.01.12

INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA I APARELLS SANITÀRIS

53.469,30

Subcapítol

01.01.13

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ, AIGUA SANI

Subcapítol

01.01.14

INSTAL.LACIÓ DE GAS

122.066,53
11.266,82

Subcapítol

01.01.15

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

50.664,04

Subcapítol

01.01.16

INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS I SEGURETAT

Subcapítol

01.01.17

INSTAL.LACIÓ TELECOMUNICACIÓ

10.052,32

Subcapítol

01.01.18

INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORT

46.250,06

7.927,20

Subcapítol

01.01.19

EQUIPAMENTS

Capítol

01.01

EDIFICI D

36.380,05

Subcapítol

01.02.01

CONNEXIONS A XARXES

5.630,00

Capítol

01.02

SECTOR EXTERIOR

5.630,00

1.268.355,46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.273.985,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

EDIFICI D

Capítol

01.02

SECTOR EXTERIOR

Capítol

01.03

SEGURETAT Y SALUT

Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

1.268.355,46
5.630,00
12.166,56
1.286.152,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.286.152,02
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 1159_EDF_07

1.286.152,02
1.286.152,02

EUR

48 Habitatges de HPO al sector Can Serra de Sant Gregori

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

1.286.152,02

13 % Despeses Generals SOBRE 1.286.152,02.................................................................

167.199,76

6 % Benefici industrial SOBRE 1.286.152,02.......................................................................

77.169,12

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

10 % IVA SOBRE 1.530.520,90............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

1.530.520,90

153.052,09
1.683.572,99

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
un milió sis-cents vuitanta-tres mil cinc-cents setanta-dos euros amb noranta-nou cèntims

Girona, març 2021
L´arquitecte,

Joaquim Bover Busquet

