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PLANOLS PROJECTE OBRA CIVIL
1- SITUACIO

E:1/5000

2- EMPLAÇAMENT. NNSS I POUM

E:1/200 E:1/1000

3- ESTAT ACTUAL: PLANTA I FOTOGRAFIES

E:1/100

4- ESTAT ACTUAL: ALÇATS

E:1/100

5- ESTAT ACTUAL: SECCIONS

E:1/100

6p- REFORMA: PLANTA GENERAL

E:1/200

7p- REFORMA: PLANTA MOBILIARI

E:1/100

8p- REFORMA: PLANTA COTES/SUPERFICIES

E:1/100

9p- REFORMA: PLANTA MATERIALS/DETALLS

E:1/100

10p- REFORMA: ALÇATS

E:1/100

11p- REFORMA: ALÇATS-SECCIÓ

E:1/100

12p- REFORMA: SECCIONS

E:1/100

13p- REFORMA: COBERTA I INSTAL.LACIONS

E:1/100

14p- REFORMA: ESTRUCTURA FONAMENTS

E:1/100

15p- REFORMA: ESTRUCTURA COBERTA PRINCIPAL

E:1/100

16p- REFORMA: ESTRCUCTURA SOSTRE PLANS

E:1/100

17p- REFORMA: INSTAL.LACIONS ELECTRICITAT

E:1/100

18p- REFORMA: INSTAL.LACIONS AIGUA / SANEJAMENT

E:1/100

19p- REFORMA: INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ

E:1/100

20p- REFORMA: INSTAL.LACIONS SEGURETAT / TELECOM.

E:1/100

21p- REFORMA: DETALLS RAMPA

E: 1/100 1/50 1/20

PLANOLS PROJECTE MUSEOGRÀFIC
1- ELEMENTS MUSEOGRÀFICS

PLANTA

E:1/75

2- ELEMENTS MUSEOGRÀFICS

ÀMBIT 1_RECEPCIÓ

E:1/30

3- ELEMENTS MUSEOGRÀFICS

ÀMBIT 1_RECEPCIÓ

E:1/5

4- ELEMENTS MUSEOGRÀFICS

ÀMBIT 1_BENVINGUDA

Esc. multip.

5- MÒDUL AMPOLLA / VERSIONS

ÀMBIT 2

E:1/15

6- MÒDUL AMPOLLA / UNIÓ ENTRE MÒDULS

ÀMBIT 2

E:1/20

7- MÒDUL AMPOLLA / MÒDULS UNITS

ÀMBIT 2

E:1/20

8- MÒDUL AMPOLLA / VERSIÓ 1 SENSE TAULA

ÀMBIT 2

E:1/20

9 - MÒDUL AMPOLLA / VERSIÓ 1 SENSE TAULA

ÀMBIT 2

E:1/20

10- MÒDUL AMPOLLA / ENTREGUES I UNIONS

ÀMBIT 2

E:1/20

11- MÒDUL AMPOLLA / UNITATS QUE COMPOSEN EL MÒDUL

ÀMBIT 2

Esc. S/E

12- MÒDUL AMPOLLA / PECES FUSTA ESTRUCTURA CENTRAL

ÀMBIT 2

E: 1/15

13- MÒDUL AMPOLLA / PECES FUSTA DEL TAP SUPERIOR

ÀMBIT 2

E: 1/10

14- MÒDUL AMPOLLA / PECES I PERFILS METAL.LICS

ÀMBIT 2

E: 1/7,5

15- MÒDUL AMPOLLA / PANELLS CURVATS

ÀMBIT 2

E: 1/20

16- MÒDUL AMPOLLA / PECES DE TAULA

ÀMBIT 2

E: 1/5

17- ELEMENTS MUSEOGRÀFICS

ÀMBIT 3

E:1/30

18- ELEMENTS MUSEOGRÀFICS

ÀMBIT 3

Esc. multip.

19- ELEMENTS MUSEOGRÀFICS

ÀMBIT 4

E:1/30

20- ELEMENTS MUSEOGRÀFICS

ÀMBIT 4-5

Esc. Multip.
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II- DESCRIPCIO DEL PROJECTE

&21',&,216*(1(5$/6

(/081,&,3,

(O0XQLFLSLGH1DY¢VHVWUREDDOQRUGGHODFRPDUFDGHO%DJHVLHVW¢LQWHJUDWGLQWUHGHOಬ¢PELWGHO*HRSDUFGH
OD&DWDOXQ\D&HQWUDOLQFOµVHQOಬ¢PELWGHO*HRSDUF0XQGLDO8QHVFR
1DY¢V«VXQPXQLFLSLH[WHQVVLWXDWDOO¯PLWQRUGGHO*HRSDUFGHOD&DWDOXQ\D&HQWUDODXQDDOWXUDGHP
VREUHHOQLYHOOGHOPDU
7RWLTXHHOQXFOLGH1DY¢VVHVLWXDHQXQD]RQDUHODWLYDPHQWSODQDDODYRUDGHO/OREUHJDWODPDMRUSDUWGHO
WHUULWRULSUHVHQWDXQDRURJUDILDFRPSOLFDGDGHJXWDODSUHVªQFLDGಬHVWUXFWXUHVWHFW´QLTXHVLXQDLQWHQVDHURVLµ
SHUSDUWGHPXOWLWXGGHULHUHVTXHVROTXHQHOWHUPHPXQLFLSDO
1DY¢VIRUPDSDUWGHO3ODGH%DJHV]RQDSULYLOHJLDGDVLWXDGDHQPLJGHIRUPDFLRQVPXQWDQ\RVHVP¯WLTXHVFRP
0RQWVHUUDWLOD6HUUDGH&DVWHOOWDOODWHO3DUF1DWXUDOGH6DQW/ORUHQ©GHO0XQWLO 2EDFRHOPDVV¯VGH0RQWFDX
PELW TXH FRPSWD DPE  LPSRUWDQWV FHQWUHV WXU¯VWLFV L FXOWXUDOV FRP HO PRQHVWLU GH 6DQW %HQHW GH %DJHV OHV
PLQHVGHVDOGH&DUGRQDODFRYDGH6DQW,JQDVLD0DQUHVDRHOUHFRUUHJXWGHOD6«TXLDODFRPDUFDSUHVHQWD
XQDDWUDFWLYDRIHUWDHQFRQVWDQWH[SDQVLµWDQWDQLYHOOO¼GLFLFXOWXUDOFRPJDVWURQ´PLF
1DY¢V GLVSRVD GH  PROWV HOHPHQWV JHRO´JLFV LQWHUHVVDQWV PRUIRO´JLFV FRP OHV EDOPHV SHWMDGHV I´VVLOV GH
PDP¯IHUV HVWUXFWXUHV WHFW´QLTXHVಹ $PE XQHV PDJQ¯ILTXHV YLVWHV SDQRU¢PLTXHV VREUH WRW HO WHUULWRUL GHO
*HRSDUF
$1DY¢VFRPHQ©DHO3UH3LULQHXGµQDSDVDO&DUGHQHULFRPHQ©DHO%HUJXHG¢YLVXDOLW]DQW0RQWVHUUDW
1DY¢V RIHUHL[ QDWXUD KLVW´ULD L JDVWURQRPLD FRQVHUYDQW VHJOHV GH UXUDOLWDW XQ SDVVDW GH YLQ\D YDORUV L
FRVWXPV


/ಬ(17251,(/3/$'(/%*(6

1DY¢V«VXQSREOHPROWDFWLXSHOTXªIDDODFXOWXUDGHOYLWDQWSHOTXªIDDODSURGXFFLµGHYLQVSDUWLFXODUVFRP
SHUODUHFHQWHPEUDQ]LGDHQHOQDL[HPHQWGHQRXVFHOOHUV$OKRUDOಬDFWLYLWDWFXOWXUDOHQWRUQODYLQ\DLHOYL«VXQD
FRQVWDQWFRPWDPE«HVW¢HQFUHL[HPHQWDOD&DWDOXQ\D&HQWUDO

$OKRUDHOPXQLFLSLGH1DY¢VMDRUJDQLW]DGHVGHIDDOJXQVDQ\VGLIHUHQWVDFWLYLWDWVUHIHUHQWVFRP«V/DPRVWUD
GH YLQV GHO PXQLFLSL GH 1DY¢V PDU©  HO 0DULGDWJH D 3DO¢ GH 7RUURHOOD OD 0RVWUD GH YHUHPD WDUGRU  L
GLIHUHQWV DFWLYLWDWV IRUPDWLYHV WXU¯VWLTXHV L JDVWURQ´PLTXHV UHODFLRQDGHV DPE HO YL L OಬROLYHUD VHPSUH FRP D
UHIHUHQWRPDUFGಬDFWXDFLµHOWHUULWRULLSHUWDQWODJHRORJLD

3HUXQDEDQGDHO3ODGH%DJHV«VXQWHUULWRULHQSOHSURF«VGH UHFXSHUDFLµGHOVHFWRUGHODYLQ\DFRPDHL[
HFRQ´PLFGLQVOಬDJULFXOWXUDGHODFRPDUFD
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/DUHFXSHUDFLµGHYDULHWDWVDXW´FWRQHV«VXQIHWMDHQHOVGDUUHUVDQ\VFRVDTXHHQVSHUPHWH[SOLFDUHOOODUJ
UHFRUUHJXWKLVW´ULFSHOTXªIDDOPµQGHODYLQ\DLHOYL
 (O 3OD GH %DJHV W« XQD 'HQRPLQDFLµ 'ಬ2ULJHQ V XQD ]RQD SULYLOHJLDGD VLWXDGD HQPLJ GH IRUPDFLRQV
PXQWDQ\RVHV P¯WLTXHV FRP 0RQWVHUUDW L OD 6HUUD GH &DVWHOOWDOODW HO 3DUF 1DWXUDO GH 6DQW /ORUHQ© GHO 0XQW L
O 2EDFRHOPDVV¯VGH0RQWFDX$PELPSRUWDQWVFHQWUHVWXU¯VWLFRFXOWXUDOVFRPHOPRQHVWLUGH6DQW%HQHWGH
%DJHVOHVPLQHVGHVDOGH&DUGRQDODFRYDGH6DQW,JQDVLD0DQUHVDRHOUHFRUUHJXWGHOD6ªTXLDODFRPDUFD
SUHVHQWDXQDDWUDFWLYDRIHUWDHQFRQVWDQWH[SDQVLµWDQWDQLYHOOO¼GLFLFXOWXUDOFRPJDVWURQ´PLF
8QDGHOHVSHFXOLDULWDWVGHO%DJHVVµQOHVWLQHVLOHVEDUUDTXHVGHYLQ\DFRQVWUXFFLRQVGHSHGUDVHFDTXHHV
YDQIHUQHFHVV¢ULHVSHUDOVSDJHVRVGDYDQWGHOWUHEDOOFRQWLQXDWDOFDPSSHUJXDUGDUO XWLOODWJHDJU¯FRODRE«
SHUSURWHJLUVHGHOHVLQFOHPªQFLHVGHOWHPSV&RLQFLGLQWDPEODQRWDEOHH[SDQVLµGHOFRQUHXGHYLQ\DHVYDQ
DL[HFDUPROWHVG DTXHVWHVEDUUDTXHVGHOHVTXªHQUHVWHQDOYROWDWGHODPDMRULDPROWEHQFRQVHUYDGHV

3/$1(-$0(179,*(17
$SURYDFLµ'HILQLWLYDGHOHV1RUPHV6XEVLGL¢ULHVGH3ODQHMDPHQWGH1DY¢VDSURYDWSHUOD&RPLVVLµ3URYLQFLDO
G 8UEDQLVPHHO6´OXUE¢ 


&ODX(6 (TXLSDPHQW$VVLVWHQFLDOUHOLJLµV 



&ODX(' (TXLSDPHQWVHVFRODUVVDOHVGHFXOWXUDELEOLRWHTXHVPXVHXVFHQWUHVFXOWXUDOVFHQWUHV





F¯YLFVLVRFLDOVDWHQHXVHVJO«VLHVSDUU´TXLHVFRQYHQWV

+L KD XQD GLVFUHSDQ©D HQWUH OHV GDGHV TXH ILJXUHQ DO SO¢QRO JU¢ILF GH OHV QRUPHV TXH IL[D O HVSDL RQ HVW¢
FRQVWUX±WO (VFRU[DGRUFRPD(6$VVLVWHQFLDO5HOLJLµVLODGHVFULSFLµQRUPDWLYDGHO DUWLFOHTXHDQRPHQD
HTXLSDPHQWVGRFHQWVFXOWXUDOVVRFLDOVLUHOLJLRVRV«VHQDTXHVDSDUWDWRQHQWUHG DOWUHVHVFRQWHPSODHOWLSXV
G HTXLSDPHQWV HVFRODUV VDOHV GH FXOWXUD ELEOLRWHTXHV PXVHXV FHQWUHV FXOWXUDOVFHQWUHV F¯YLFV L VRFLDOV
DWHQHXVHVJOªVLHVSDUU´TXLHVFRQYHQWVL«V('

3280DSURYDFLµSURYLVLRQDO6´OXUE¢$SURYDWLQLFLDOPHQW


&ODX( FXOWXUDOLVRFLDOFHQWUHVF¯YLFVPXVHXV 

(O3280WLQGU¢XQDDSURYDFLµSURYLVLRQDOGಬDTXLDPHVRVLDFWXDOPHQWHVW¢SHQGHQWGಬLQIRUPHV


/DLQWHUSUHWDFLµGHOVDUTXLWHFWHVPXQLFLSDOVKDHVWDWDTXHVWDTXHO ¢PELWUHDOPHQWHVW¢LQFO´VHQOD&ODX('GH
OD QRUPDWLYD QR HO GH OD JU¢ILFD TXH DSDUHL[ FRP (6 TXH ¼QLFDPHQW TXHGDULD FLUFXPVFULWD G DFRUG DPE OD
QRUPDWLYDUHIHULQWVHDHTXLSDPHQWVVDQLWDULVLDVVLVWHQFLDOV

6(59,7876(;,67(176,(67$7$&78$/


/ಬHGLILFLH[LVWHQW«VGHOಬDQ\LHVWUDFWDGಬXQHGLILFLD±OODWGHSODQWDUHFWDJXODUTXDVLVLPªWULFGHP
GಬDPSODGD SHU XQV  P GH IRQG¢ULD DPE XQ DVSHFWH PROW SHUVRQDOLW]DW $OV GRV ODWHUHUDOV KL KDQ GRV
HGLILFLVVHFXQGDULVODWHUDOVGHPGಬDPSODGDSHUODPDWHL[DIRQG¢ULDGHPTXHHVWUREHQVHSDUDWVGH
OಬHGLILFLSULQFLSDOPWRWIRUPDQWXQSDWLVODWHUDOV
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/ಬHGLILFL
/
SULQFFLSDO HV WURED
D XQLW DPE OಬHGLILFL VHFXQ
QGDUL GHO FRVWDW HVTXHUG
G DPE XQ DQQQH[H WDQFD
DW GH WRW[DQD
D L
XUDOLWDGHFR
X
QVWUXFFLµSRVWHULRULGHE
EDL[DTXDOLWDWWLTXHHVWUR
REDHQSLWMRUHVWDWTXHHOVVHGLILFLVRULJ
JLQDOV
/ಬHGLILFL
/
SULQFFLSDO HV WURED XQLW DPE OಬHGLILFL VHFX
XQGDUL GHO FR
RVWDW GUHW DP
PE XQD SRU[[DGD GಬXUDOLWWD DQQH[H GH
G
FRQVWUXFFLµS
F
SRVWHULRULGHEDL[DTXDOLWD
DW
/DSDUFHOODR
/
RQHVWUREDVVLWXDWOಬHGLILFLHVGLYLGHL[ HQGXHVSRUF
FLRQV
 /DSD
DUWRQHVWUR
REHQVLWXDWV HOVHGLILFLV«
«VWRWDOPHQWWSODQDLHVWWUREDHQWUHLP
PGHIRQG¢UULD
UHVSH
HFWHGHODFD
DUUHWHUDGH&DVWHOOHW$TX
XHVWDILQFD«V
VSURSLHWDWGHOಬ$MXQWDPHHQWGH1DY¢V
V
6ಬDGMXQWHQHVFULS
SWXUHVIDFLOLWDGHVSHUOಬ$MX
XQWDPHQWGH1DY¢V
 /DUH
HVWDGHOWHUUH
HQ\«VHOWDO¼
¼VYHJHWDOTX
XHKLKDHQWUH
HHOVHGLIFLVLODFDUUHWHUDDGH&DVWHOOH
HW(QDTXHVWWD
SDUWK
KLKDOಬDFF«VVDOVHGLILFLV PXQLFLSDOVS
SHUXQDUDP
PSDGHPROWDSHQGHQW  LWD
DPE«KLKDX
XQ
DFF«VVDODSURSLH
HWDWYH±QD

/ಬHGLILFLLHOWH
/
HUUHQ\HVWDQIRUPDWVSHUGXHVUHIHUªQ
QFLHVFDWDVWUUDOV

DATOS
D
DES
SCRIPTIV
VOS DEL IN
NMUEBLE
Referencia
R
c
catastral
7292712DG
7
G0379S0001RT
Localización
L
n
CL
C MIGDIA
CAL
C
SASTRE
E. NAVAS (BARCELON
(
NA)
Clase
C
Urbano
U
Uso
U principa
al
Residencial
R
Superficie
S
c
construida
537
5
m2
Año
A
constru
ucción
1956
1
PARCELA
P
C
CATASTRA
AL

Parcela,
P
ae
efectos cata
astrales, con inmueble
es de distinta clase (urbano y rússtico)
Localización
L
n
CL
C MIGDIA
CAL
C
SASTRE
E. NAVAS (BARCELON
(
NA)
Superficie
S
g
gráfica
1.275
1
m2
CONSTRUC
C
CCIÓN
Uso
U principal
VIVIENDA
V

Escallera

Plaanta

Pueerta

Sup
perficie m2

00

01

382
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9

VIVIENDA
V

01

01

155

CULTIVO
C
Subparcela
S

Cultivvo/Aprovechaamiento

Intensidad Productiva
P

Superficie m2

b

I- Impproductivo

00

176





DATOS
D
DES
SCRIPTIV
VOS DEL IN
NMUEBLE
Referencia
R
c
catastral
7292712DG
7
G0379S0000ER
Localización
L
n
CL
C MIGDIA Suelo
CAL
C
SASTRE
E. NAVAS (BARCELON
(
NA)
Clase
C
Rústico
R
Uso
U principa
al
Agrario
A
Año
A
constru
ucción
1956
1
PARCELA
P
C
CATASTRA
AL

Parcela,
P
ae
efectos cata
astrales, con inmueble
es de distinta clase (urbano y rússtico)
Localización
L
n
CL
C MIGDIA
CAL
C
SASTRE
E. NAVAS (BARCELON
(
NA)
Superficie
S
g
gráfica
1.275
1
m2
CULTIVO
C
Subparcela
S

Cultivvo/Aprovechaamiento

Intensidad Productiva
P

Superficie m2

a

E- Paastos

00

635
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8Q*HRSDUF0XQGLDO81(6&2«VXQWHUULWRULEHQGHOLPLWDWDPEXQDIRUWDSHUVRQDOLWDWLXQSDWULPRQLJHRO´JLFH[FHSFLRQDO
TXHSURPRXXQDHVWUDWªJLDGHGHVHQYROXSDPHQWVRFLRHFRQ´PLFVRVWHQLEOH
3URPRFLRQDODVHYDLGHQWLWDWDWUDY«VGHOJHRWXULVPHSRWHQFLDQWODJHRORJLDHOPHGLDPELHQWODFXOWXUDOHVWUDGLFLRQVHOV
SURGXFWHVDUWHVDQVLQHJRFLVORFDOVSURFXUDQWHOEHQHVWDUGHOVVHXVKDELWDQWV
7«HVSHFLDOFXUDHQODGLYXOJDFLµGHOVYDORUVQDWXUDOVLFXOWXUDOVDL[¯FRPHQDIDYRULUODUHFHUFDLODJHRFRQVHUYDFLµ
/ಬDQ\HVYDFUHDUOD;DU[D(XURSHDGH*HRSDUFVXQDDVVRFLDFLµYROXQW¢ULDGHWHUULWRULVFRPSURPHVRVDPEXQPRGHO
TXH EXVFD FRQVHUYDU L SURPRFLRQDU HOV YDORUV QDWXUDOV L FXOWXUDOV DFFHSWDQW L LPSOHPHQWDQW HOV SULQFLSLV TXH IRUPHQ ಯ/D
&DUWDರGHOD;DU[D(XURSHDGH*HRSDUFV
/ಬª[LW GHO PRGHO GH OD ;DU[D (XURSHD DYLDW HV PDQLIHVW¢ DPE OD LPSOLFDFLµ GH OD 81(6&2 L OಬDPSOLDFLµ GH OD ;DU[D D XQ
¢PELWPXQGLDODPEODFUHDFLµGHOD;DU[D*OREDOGH*HRSDUFV

(OVSULPHUV*HRSDUFVVRUJHL[HQRILFLDOPHQWOಬDQ\HQUHVSRVWDDXQDLQTXLHWXGFUHL[HQWSHUSURWHJLULGLYXOJDUWDPE«HO
SDWULPRQLGHJHRO´JLF$FWXDOPHQWH[LVWHL[XQD;DU[D(XURSHDTXHDJUXSDHOV*HRSDUFVPHPEUHVGHSD±VRVTXHDOD
YHJDGDIRUPHQSDUWGHOOD;DU[D*OREDOGH*HRSDUFVDPEWHUULWRULVHQSD±VRV GDGHVDGDWDGHGHVHPEUHGH 

(OV *HRSDUFV VµQ ¢UHHV UHFRQHJXGHV SHU OD 81(6&2 ILQV DO SXQW TXH IRUPHQ SDUW GಬXQ SURJUDPD GH QRYD FUHDFLµ
352*5$0$ ,17(51$&,21$/ '( &,1&,(6 '( /$ 7(55$ , *(23$5&6 $TXHVW DYDO ID TXH OD PDUFD *HRSDUF
UHSUHVHQWLXQQLYHOOHOHYDWGHTXDOLWDWTXHHOVLWXDHQXQQLYHOOGHSUHVWLJLFRPHOTXHWHQHQOHV5HVHUYHVGHOD%LRVIHUDRHOV
HOHPHQWVGHO3DWULPRQLGHOD+XPDQLWDW

(QTXDQWDDOJXQVPHPEUHVGHOD[DU[DHXURSHDGH*HRSDUFVHOVP«VSURSHUVVµQHOVVHJ¾HQWV
*HRSDUTXHGH6REUDUEH 2VFD 3DUTXH&XOWXUDOGHO0DHVWUD]JR 7HURO 3DUTXH1DWXUDO&DERGH*DWD1¯MDU $QGDOXVLD 
3DUTXH1DWXUDOGHODV6LHUUDV6XEE«WLFDV $QGDOXVLD 3DUTXH1DWXUDOGHOD6LHUUD1RUWHGH6HYLOOD $QGDOXVLD *HRSDUNHD
(XVNDO.RVWDOGHD 3D¯V%DVF *HRSDUTXH0ROLQD$OWR7DMR &DVWHOOD/D0DQ[D (O+LHUURL/DQ]DURWH\DUFKLSL«ODJR&KLQLMR
&DQ¢ULHV  D (VSDQ\D /D 5HVHUYH *HRORJLTXH GH +DXWH3URYHQFH HO 3DUF 1DWXUHO 5HJLRQDO /XEHURQ HO 0DVVLI GHV
%DXJHV*HRSDUNLHO0RQWVGಬ$UGªFKH*HRSDUFHQVµQHOVUHSUHVHQWDQWVGH)UDQ©D












,QIRUPDFLµH[WUHWDGHO)XOOHWµLGHOD*XLDLQIRUPDWLYDGHO*HRSDUFGHOD&DWDOXQ\D&HQWUDO 
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352-(&

&7(',16/ಬ(17251'(
(/*(23$5
5&081',$/
/81(6&2'
'(/$&$7$
$/81<$&(1
175$
(O*HRSDUF0X
(
XQGLDO81(6&
&2GHOD&DWD
DOXQ\D&HQWUD OYDVXSHUDUD
DPEª[LWHOSURF«VGಬDYDOXDDFLµHOVHWHPE
EUHGHL HO
GHUHYDOLGDFLµ
G
GHOMXQ\GHO

(O
( *HRSDUF P
PXQGLDO 81(6
6&2 GH OD &D
DWDOXQ\D &HQWWUDO HO WUREHP HQ XQD SULYLOHJLDGD VLWXDFFLµ DO FRU GH &DWDOXQ\D L HO
FRQILJXUHQ&RO
F
OEDWµ %DL[/OR
REUHJDW LJDLUUHE«WRWVHOVP
PXQLFLSLVGHO%
%DJHV
QHULDDFWLYD  FRQILJXUHQXQ
8QDWHUUDGHF
8
FRQWUDVWRVRQ ODJHRORJLDLH
HOSDWULPRQLP
PLQHUWUDGLFLRQ
QDODVVRFLDW DL[¯FRPODPL
D
QD
ERQDSDUWGHOS
E
SDLVDWJHLKDQHVGHYLQJXWXQULFSDWULPRQ
QLQDWXUDOLFXOWXUDO8QWHUULWR
RULTXHDP«V FRPSWDDPEXQDLQWHUHVVDQW
KLVW´ULDXQDDU
K
UUHODGDFXOWXUD
DXQDH[TXLVLG
GDJDVWURQRP
PLDORFDOXQLP
PSRUWDQWSDWULP
PRQLURP¢QLFLLXQDQDWXUDS
SHUGHVFREULU

)DP«VGH
)
PLOLRQVGಬDQ\VVHQDTXHVWLQ
QGUHWDOFRUJH
HRJU¢ILFGH&D
DWDOXQ\DH[LVW¯XQPDUTXHYYDDFDEDUGHV
VDSDUHL[HQW
/ಬDL[HFDPHQWG
/
GHVHUUDODGHV FRPHOV3LULQ
QHXVHOYDQUH
HVWULQJLUILQVTX
XHILQDOPHQWH
HVYDDVVHFDUU$TXHVWIHWY
YDSURYRFDUXQ
QD
SUHFLSLWDFLµGಬX
S
XQDHQRUPHTX
XDQWLWDWGHVDOVFUHDQWXQDG
GHOHVUHVHUYH
HVGHVDO SRWD
DVVDLKDOLWD P
P«VLPSRUWDQWWVGಬ(XURSD
$TXHVWV
$
FDQYLV LPSUHVVLRQD
DQWV DO OODUJ GH
G OD KLVW´ULD JHRO´JLFD HQ
QV KDQ GHL[DW VRUSUHQHQWV IRUPDFLRQV UR
RFRVHV L FRYH
HV
HVSHFWDFXODUV
H
DOJXQHVGಬHOOH
HVDYXLGLDDG
GDSWDGHVDODYYLVLWDWXU¯VWLFD
(O*HRSDUFRIH
(
HUHL[DOYLVLWDQ
QWHQFXULRVLWDT
TXHVWYLDWJHG
GHGHVFREHUWDGHPLOLRQVGಬD
DQ\VSHUSDLVDDWJHVVLQJXODUUVDWUDY«VGH
HOV
GLIHUHQWV
G
FHQWUUHV GH YLVLWDQWV GHO WHUULWRUL TXH FRQWULEX
XHL[HQ D GLYX
XOJDU DTXHVW SDWULPRQL
S
JHROO´JLF L PLQHU WDQ LPSRUWDQWW L
DOKRUDGHVFRQH
D
HJXW

&29(67856
&
67,48(6


6L
6 I«VVLP XQ YYLDWJH HQ HO WH
HPSV ILQV ID DUD
D XQV  PLLOLRQV GಬDQ\V YHXU¯HP
Y
FRP HO PDU TXH XXQ WHPSV DEDQ
QV KDYLD FREH
HUW
SU¢FWLFDPHQW
S
WRW HO TXH DUD «V HO *HRSDUUF L TXH HVWDYYD FRQQHFWDW D
D OಬDFWXDO $WO¢QWLF VಬKDYLD DDQDW UHVWULQJLQ
QW ILQV D TXHGDU
FRP
F
XQ JUDQ OODF VDODW 'HL[DYD HQUHUH JUDQ
J
TXDQWLWDWW GH VHGLPHQWWV GLSRVLWDWV HQ
H GLIHUHQWV DP
PELHQWV PDULQ
QV FRP VµQ HOV
H
GHOWHV
G
XQDSDUUWGಬHOOVOHVDFFWXDOV0RQWVHUUUDWL6DQW/ORUUHQ©GHO0XQWSHU´WDPE«D
DUULEDQWD0DQQUHVD HOVHVF
FXOOV DOHV
]RQHVGH1DYD
]
DUFOHV&DOGHUUV0RL¢ HOV
VIRQVPDULQV FDOF¢ULHVLP
PDUJXHVEODXJ
JULVRVHVD&DVVWHOOJDO¯&DVWWHOOEHOOLHO9LOD
DU
6DQW9LFHQ©GH
6
H&DVWHOOHW LOHV]RQHVP
P«VSU´[LPHV DODFRVWD DP
PEH[HPSOHVD$UW«V(O3RRQWGH9LORPDUUDL5RFDIRUW(O
DQHV  &RP
3RQW
3
GH &DEULD
P D FXOPLQDFLµ
µ GH OD VHYD HWDSD ILQDO HQ
H HO VHX SURF
F«V GಬHYDSRUDDFLµ HO PDU YD
D GHL[DU JXL[R
RV
$UW«V
$
LVDOV 6¼ULD&DUGRQ
QD6DOOHQW%D
DOVDUHQ\1DYY¢V (QGHV
VDSDUªL[HUULX
XVLOODFVYDQ RFXSDUHOVHX
XOORFGHL[DQW OD
PDMRULD
P
GH URT
TXHV YHUPHOOR
RVHV TXH YHLH
HP HQ HO SDLV DWJH (UD XQ WHPSV HQ TXH HO 0HGLWHUUD
UDQL QR H[LVWLD
D FRP D WDO L HO
SDLVDWJH
S
QR WH
HQLD UHV D YHX
XUH DPE HO TXH WHQLP DFWXD
DOPHQW 9HXUH
UHHOV PDSHVD
DGMXQWV)LJXUUDL)LJXUD HVSHFLDOPH

HQW

HVWDGLV
H
 L 
(QHOV¼OWLPV
(
PLOLRQVGಬDQ
Q\VDSUR[LPD
DGDPHQWHOVUULXVTXHILQVD
DOHVKRUHVGUHQ
QDYHQHQGLUHFFFLµDOD&RQF
FDGHOಬ(EUH GH
G
0RQWVHUUDWFDS
0
SD0DQUHVD SHUHQWHQGUHKR FDQYLHQ ODGLUHFFLµLV
VµQFDSWXUDWV SHUXQ0HGLWHHUUDQLTXHMD RFXSDYDHOOOR
RF
TXHW«DFWXDOP
T
PHQWFRQILJXUD
DQWODQRYD[DU[DIOXYLDODFWX
XDO$TXHVWSUURF«VYDUHSUH
HVHQWDUXQLQWHHQVEXLGDWHUR
RVLXGHOWHUULWRUL
HVSHFLDOPHQW
H
T
TXDQYDDUULED
DUDOVPDWHULD
DOV P«VWRXVG
GHOFHQWUH GH ODFRPDUFD GHO%DJHV'X
G
XUDQW HO 3OLRFª
ª IDHQWUHL 
PLOLRQVGಬDQ\V
P
OಬHURVLµYDFR
RPHQ©DUDGH
HL[DUDOGHVFRE
EHUWHOVPDVVLVVRVFRQJORP
PHU¢WLFVGHOVXXG 0RQWVHUUD
DWL6DQW/ORUHQ
Q©
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GHO0XQW
G
LHQ DOWUHV]RQHVJUDQVFDSHV GHFDOF¢ULHV GHOVDQWLFVHV
VFXOOVFRUDOy OLQVSHUPHWHQQWODFLUFXODFLµ
µGHOHVDLJ¾H
HV
PHWH´ULTXHV
P
LQ
QILOWUDGHV L GR
RQDQW LQLFL DL[
[¯ D OD FDUVWLLILFDFLµ PDVVLLYD TXH HOV FDUDFWHULW]D
F
WWDQW LQWHUQD FRYHV DYHQFFV
VXUJªQFLHVHWF
V
F DL[¯FRPOಬH
H[WHUQDDPEOD
DIRUPDFLµGH FDQDOVDJXOOH
HVHWFWDQVLQ
QJXODUVLHVSHFFWDFXODUVHQD
DOJXQHV]RQHVV
GH0RQWVHUUDW
G
(OUHVXOWDWGಬಬDTXHVWSURFHVVRVF¢UVWLFV HOSRGHPYHX
XUHHQWRWDOD VHYDHVSOHQGGRUDOHVFRYH
HVYLVLWDEOHVG
GHO
*HRSDUFH[HP
*
PSOHVPDJQ¯ILFFVGHOSRGHUG
GHOಬDLJXDSHU GLVVROGUHODUR
RFD6µQOHV&
&RYHVGH0RQQWVHUUDWD&ROOEDWµOHV&RYH
HV
GH0XUDLOHV&
G
&RYHVGHO7ROOGH0RL¢

&(//(56(1
&
12785,60(


)D
) PLO y OHQLV T
TXH HO VHU KXP¢ «V WDPE«
« YLQLFXOWRU $O OODUJ GH WDQWV
V DQ\V VಬKD HVWDEOHUW XQD UUHODFLµ PROW HVWUHWD HQWUH YL
Y L
JHRORJLDLHOF
J
FDVGHO*HRSD
DUF0XQGLDOGH
HOD81(6&2
2GHOD&DWDOXQ
Q\D&HQWUDOQR
RQಬ«VXQDH[[FHSFLµ/DKLV
VW´ULDJHRO´JLFFD
OR
RFDOKDWLQJXW XQDLQIOXªQFLD
DGHWHUPLQDQWWHQODPRUIROR
RJLDGHOSDLVD
DWJH RURJUDILD
DFOLPD LHHQOHVURTXHV LHOVSURFHVVR
RV
TXHOಬKDQFRQIL
T
JXUDWTXHKDVHUYLWDOVYLWLF
FXOWRUVSHUGLVVVHQ\DUODGLVS
SRVLFLµGHOHVY
YLQ\HV
(QHOQRVWUHWH
(
HUULWRULDFWXDOP
PHQWODPDMRULD
DGHYLQ\HVHVVWUREHQVHJXLQWOHVYDOOVGH
HOULX/OREUHJDDWLHOVVHXVDIIOXHQWVWRWLTX
XH
ILLQVOಬDUULEDGDG
GHODILOyOR[HUUDODVHYDH[WH
HQVLµHUDPROWWPDMRUMDTXHVಬDSURILWDYDWH
HUUHQ\GHFRQQUHXJXDQ\DWD
DODPXQWDQ\DD
EDVHGಬLQILQLWDW
E
GHIHL[HV
6REUHOHVURTX
6
XHVGHO*HRSD
DUFTXHHQVµ
µQHOVXEVWUDW MDVLJXLGLUHF
FWDPHQWVREUH
HHOVV´OVTXª
ªVಬKLKDQGHVH
HQYROXSDWRE
E«
VREUH
V
HOV VHGLPHQWV TXDWHUUQDULV SURFHGH
HQWV GHOV ULXV TXH VಬKL KDQ DFXPXODW KD
D SUROLIHUDW GH QRX GHVSU«V
V GಬXQD OHWDUJ
JLD
GXUDQWJUDQSD
G
DUWGHVHJOH;;
;XQDSURGXFFLµGHYLQVTX
XHKDDVVROLWD
DO%DJHVXQQLY
YHOOGಬH[FHOyOªªQFLDFRPPD
DLDEDQV
6´OV
6
GHULYDWV GH WHUUHQ\V DUJLORVRV
D
L PDUJRVRV
P
DO 3
3OD GH %DJHV
V L PDUJRVRV
V L FDOFDULV DD OHV ]RQHV GಬRURJUDILD
G
P«
«V
DFFLGHQWDGDGH
D
HOVO¯PLWVGHOD
DFRQFDFHQWUD
DOVµQHOVV´OVVSUHGRPLQDQWVDPEYLWLFXOWWXUDDO%DJHV/DURFDPDUH
HSDUWLFLSDGHOD
TXDOLWDWILQDOGH
T
HOYLGHIRUPD
DLQGLUHFWDDP
PEOHVFDUDFWH
HU¯VWLTXHVGHO V´O FRPSRVLF
FLµPLQHUDOS+
+HWF ODJHRPRUIRORJLDL HO
GUHQDWJH
G
$FWXDOPHQWD
$
P«VODJHROR
RJLDDSOLFDGD KDYLVWFRPX
XQDDOWHUQDWLYD
DLQWHUHVVDQWH
HOFRQUHXGHOHHVYLQ\HVFRP
PDPHFDQLVP
PH
GHUHKDELOLWDFLµ
G
µGHPLQHVLS
SHGUHUHV/DJ
JUDQDGDSWDEL OLWDWGHOVFHSV
VDGLIHUHQWVV
V´OVDYDULHWDWWVFOLP¢WLTXHV
VLDWRSRJUDILH
HV
GLI¯FLOVMXQWDPH
G
HQWDPEODSUR
RWHFFLµTXHRIIHUHL[ODSODQWD
DDOVGLIHUHQWVDJHQWVHURVLX
XVODIDLG´QLD SHUDTXHVWHV
VWDVTXHV

7,1(6
7
,&216
6758&&,216
6(13('5$ 6(&$ 


VVDEXWTXHG

GXUDQWVHJOHVODYLQ\DKDHV
VWDWXQFRQUHX
XKDELWXDODOD&DWDOXQ\D&H
HQWUDOVGXUDDQWHOVVHJOHV ;9,,,L;,;TX
XH
HO
H VHX FXOWLX H[SHULPHQWD XQD IRUWD H[
[SDQVLµ VRVWL QJXGD JU¢FLH
HV D OಬDXJPH
HQW GH OD SREEODFLµ OಬH[SR
RUWDFLµ PDVVLYYD
OಬHVWUDQJHULOಬDUULEDGDGHOD
GಬDLJXDUGHQWD
G
DILOyOR[HUDD )UDQ©D(O%D
DJHVYDVHUHOSULQFLSDOH[SRRQHQWHQODSUURGXFFLµGHYLD
HQWKLILQVDKDSODQ
&DWDOXQ\DKDY
&
QWDGHVGHYLQ\\DDOಬDQ\
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/HVWLQHVDSDUH
/
HL[HQFRPXQD
DVROXFLµSHUS
SRGHUSURGXLU YLDSHXGHYLLQ\DRHQ]RQH
HVSU´[LPHVDDOVFRQUHXVHQ
QDTXHOOVLQGUH
HWV
GHP«VGLI¯FLO
G
DFF«VHVWDOYLLDQWXQWUDQVS
SRUWGHODYHUH
HPDTXHKDXUULDIHWLQYLDEOH
HODSURGXFFLµµ/DERQDQ©D
DGHOVHFWRUIH
HLD
TXHSHUSURGX
T
LUP«VVಬKDJXHVVLQGHJXDQ
Q\DUHVSDLVGH
HFRQUHXFDGD
DYHJDGDHQ]
]RQHVP«VLQDDFFHVVLEOHVP
PROWHVYHJDGH
HV
HQYHVVDQWVSU
H
URQXQFLDGHVL YDOOVHVWUHWHV
V8QFDVSDUD
DGLJP¢WLFVµQ
QOHV9DOOVGHO0RQWFDXRQKKLKDGRFXPH
HQWDGHVP«VG
GH
WLQHVHQWUH
HHOVPXQLFLSLVVGH0XUD7DODPDQFDL(O3
3RQWGH9LORPDUDL5RFDIRUW
/DJHRORJLDGH
/
HOWHUULWRULKDVVHWSUREOHPDLLVROXFLµDODYYHJDGD(QSUULPHUOORFFDOHQWHQGUHTXH ODGLI¯FLORURJUDILDRQVಬKDYYLD
GH
G FXOWLYDU OD YLQ\D «V FRQVHT¾ªQFLD GLUUHFWD GH OD JH
HRORJLD L HOV SURFHVVRV JH
HRO´JLFV TXH KKDQ DFWXDW SH
HU FRQILJXUDU HO
YHJDGDSHU´ OಬDEXQG¢QFLDGHFDSHVGH JUHV SHGUDV
SDLVDWJH$OD
S
VRUUHQFD HQP
PROWVFDVRVDP
PEVXSHUI¯FLHVIRU©DSODQHVVL
SDUDOyOHOHVGH
S
HGLIHUHQWVJUX
XL[RVLVRYLQWIIUDFWXUDGHVDP
PEGL¢FODVLVYH
HUWLFDOVKDQS
SURSLFLDWXQDJJUDQGLVSRQLELOOLWDW
GH
G PDWHULDO TXH SRGLD VHU XWLOLW]DW TXDV
VL VHQVH KDYH
HU GH WUHEDOODUUOR SHU OD FR
RQVWUXFFLµ WDQQW SHU OHV WLQH
HV FRP SHU OH
HV
EDUUDTXHV
E
L PXUV GH SHGUD VHFD WDQW KD
DELWXDOV DUUHX GHO WHUULWRUL $L[¯
$ GRQFV HQ
Q HO PRPHQW GH FXOWLYDU HOOV FDPSV WRWH
HV
DTXHOOHV
D
SHGUH
HV TXH VRUWLH
HQ HUHQ DSDUUWDGHV L FODVVVLILFDGHV VHJR
RQV OD PLGD L OD IRUPD SHHU D GLIHUHQWV SDUWV GH OH
HV
FRQVWUXFFLRQV
F
$TXHVWHVYHVVVDQWVSURQXQ
QFLDGHVDP«VVVRYLQWSURSR
RUFLRQDYHQHOP
PDUJHRQDUUDDFRQDUOHVWLQH
HVSHUDSURILWD
DU
QHHOGHVQLYHOO
Q
SHUIDFLOLWDUDERFDUODYHUHP
PDSHUGDOWLH
H[WUHXUHಬQHOY
YLSHUEDL[

02176(55$
0
$7,6$17//2
25(1'(/0
0817,/ಬ2%$
$&


(OPDVV¯VGH6
(
6DQW/ORUHQ©G
GHO0XQWLOಬ2EDFLHVSHFLD OPHQWODPXQWWDQ\DGH0RQWVHUUDWFDUDFWWHULW]HQHOUHOOH
HXGHOO¯PLWVX
XG
GHO*HRSDUFGH
G
HOD&DWDOXQ\D
D&HQWUDOGHWD
DOPDQHUDTXH
HILQVLWRWQಬKD
DQHVGHYLQJXWXQV¯PEROGH ODVHYDLGHQWLWDW8QPRGHODW
F¢UVWLFPROWLQI
F
IUHT¾HQWHVSH
HFWDFXODUUHFR
RQHJXWDQLYHOOOLQWHUQDFLRQDOO
$TXHVWV
$
UHOOHXV GH WLSXV PRQWVHUUDW¯
P
FRP
P HV FRQHL[ HVWDQ IRUPDWV
V HVVHQFLDOPH
HQW SHU FRQJORRPHUDWV EHQ FLPHQWDWV L SHU
WD
DQW PROW GXUV L UHVLVWHQWV D
D OಬHURVLµ )D PLOLRQV GಬDQ\\V YDQ VHU DIIHFWDWV SHU XQ
QD VªULH GH [D
[DU[D GH IUDFWXUHV GL¢FODVLV 
YHUWLFDOV
Y
SHU H
HQWUH OHV TXDOOV VಬKL LQILOWUD OಬDLJXD GH SOOXMD L HO JHO L TXH HOV YDQ
Q PRGHODQW L DUURGRQLQW ILQ
QV D IRUPDU OH
HV
HVSHFWDFXODUV
H
DJXOOHV
/DGLIHUªQFLDH
/
HQWUHHOVGRVFFDVRV 0RQWVH
HUUDWL6W/ORUH
HQ© UDXHQOD
DPDMRUVHSDUUDFLµHQWUHOHVVIUDFWXUHVTXH
HIDTXHHQXQ
QD
HVIRUPLQDJXOO
H
OHVHVYHOWHVLHQOಬDOWUDVLJX
XLQP«VDYLDWWWXURQVP«VJUD
DQVLDPEIRUP
PHVP«VVXDXXV
)DHQWUHL
)
PLOLRQVGಬDQ
Q\VHOPHGLWHUUUDQLQRH[LVWL DFRPDWDOV
VLQµTXHHUDWH
HUUDIHUPDTXHHVಬHVWHQLDILQ
QVP«VHQOO¢G
GH
OH
HVLOOHV%DOHDUUV3HUFRQWUD
DHQGLUHFFLµF
FRQWU¢ULDV¯T
TXHKDYLDXQP
PDUTXHRFXS
SDYDSDUWGHOFFHQWUHGHOTXH
HGHVSU«VVHUULD
&DWDOXQ\D
&
L VಬD
DOODUJDYD SHO QRUGHVW GH OD
D SHQ¯QVXOD WWRW FRQQHFWDQWW DPE Oಬ$WO¢QWLLF 'HOV UHOOHXXV GಬDTXHOOD ªSRFD EDL[DYH
HQ
ULLXV TXH GLSRVVLWDYHQ HOV F´
´GROV OD VRUUD
D L HO IDQJ TX
XH WUDQVSRUWDY
YHQ HQ GHOWHV
V /HV SDUWV P
P«V YLVLEOHV GಬDTXHOOV
G
GHOWH
HV
SUHFLVDPHQW
S
VµQ OD PXQWDQ
Q\D GH 0RQWV
VHUUDW L HO PDVVV¯V GH 6W /ORUHQ©
/
GHO 0X
XQW L Oಬ2EDF TXH HQ VHULHQ OD SDUW GH OD
GHVHPERFDGXU
G
UD &DS D 0D
DQUHVD HQOO¢ SDVVDQW
S
SHU &
&DVWHOOJDO¯ 0R
RQLVWURO GH 0R
RQWVHUUDW 0DUUJDQHOO R 0XUD HO 3RQW GH
G
9LORPDUDL5RF
9
FDIRUWHWFWURE
EHPODUHVWDG
GHVHGLPHQWVG
GಬDTXHOOVGHOWH
HVTXHTXHGDY
YHQMDPDUHQGGLQV
$L[¯
$ GRQFV HOV FRQJORPHUD
DWV WDQ FDUDFWWHU¯VWLFV GಬDTX
XHVWHV IRUPDF
FLRQV URFRVHV SURYHQHQ GHHOV VHGLPHQWV
V DFXPXODWV HQ
H
DTXHOOV
D
GHOWHV 8QV  PLOLR
RQV GಬDQ\V P«
«V WDUG L MD FFRQYHUWLWV HQ URFD
U
DTXHVWV FRQJORPHUDWVV YDQ FRPHQ©
©DU D TXHGDU DO
GHVFREHUWSHU
G
OಬDFFLµHURVLYD
DGHOVULXVTXH
HDQDYHQDGH
HVHPERFDUDUUDMDV¯FDSDO0HGLWHUUDQL HQXQDHYROXF
FLµGHOSDLVDWJ
JH
TXHHQFDUDFR
T
QWLQXD
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0,1(5,$
0

6¼ULD
6
«V XQ G
GHOV LQGUHWV GH
HO *HRSDUF RQ HO ELQRPL J
JHRORJLDPLQH
HULD «V PRVWUD
D DPE WRW HO VHX SRWHQFLDO &RPSWD DP
PE
HOHPHQWV
H
GH J
JUDQ YDORU L UH
HFRQHL[HPHQW LQWHUQDFLRQDO FRP SHU H[H
HPSOH OಬHPEOH
HP¢WLF 0LJPµQQ XQ SOHF DQWLFOLQDO IDOODW GH
G
JUDQSUHVªQFLD
J
DHQHOSDLVDWJ
JHH[SRVDWJU¢FLHVDOಬHURVLLµGHOULX&DUG
GHQHULHOWRUUHQWTXHEDL[DGGH6W6DOYDGR
RU
1R
1 «V QRYD OಬD
DWUDFFLµ FDS D OD JHRORJLD GಬDTX¯ MD OಬD
DQ\  HO JH´OHJ
J
HVFRFªV &KDUOHV /\
/\HOO XQ GHOV FUHDGRUV GH OD
JHRORJLD
J
PRGH
HUQD YD IHU SDUDGD
S
D 6¼ULD
D L YD GRFXPH
HQWDU HQ OHV VHYHV
V
QRWHV OಬHVWUXFWXUD GHH 0LJPµQ $L[
[´ IRX  DQ\\V
DEDQVTXHHV
D
GHVFREU¯VWDP
PE«D6¼ULDHOJUDQMDFLPHQ
QWSRW¢VVLF SH
HU´WDPE«DP
PEKDOLWDLFDUQQDOyOLWD TXH«VXQGHOVP«
«V
JUDQV
J
Gಬ(XURSD
D (OV FDVWHOOH
HWV PLQHUV VR
REUH OಬHVWUXFWX UD GH OಬDQWLFOLQ
QDO OHV LQVWDO y ODFLRQV SHO WUDFWDPHQW GHO PLQHUDO L OH
HV
DFXPXODFLRQV
D
GHVDOVVಬKDQ
QFRQYHUWLWHQH
HOHPHQWVFDUD
DFWHU¯VWLFVGHOSDLVDWJH
$P«VHOVDIOR
$
RUDPHQWVGHJ
JXL[RVGHOD]
]RQDGHOHV*X
«YDQVHUH[SORWDWVGXUDQWVVHJOHV(QFDUUDVಬKLFRQVHUYYD
XL[HUHVWDPE«
XQPDJQ¯ILFSD
X
DWULPRQLPLQHUUGHOಬ¼OWLPDªS
SRFD VHJOH;
;,;LILQVHO
 IRUPDWSHUOHVSHGUHUHVVHOVIRUQVLOH
HVUHVWHVGHOH
HV
LQ
QVWDOyODFLRQVGHOPRO¯JDUE
EHOOLWUHPXMD
*HRORJLDPLQH
*
HULDKLVW´ULDLPLWRORJLDHVWUREHQHQDTXH
HVWLQGUHWDPE
EIRU©DHQXQD
DUHODFLµFRPSSOH[DLLQGLVVR
RFLDEOH
/DOOHJHQGDWD
/
DPE«YRODVRE
EUHDTXHVWVHOOHPHQWVGHOS DWULPRQLJHRO´
´JLFGHO*HRS
SDUFLVHJRQVVGHVFULX-RDQ
Q$PDGHVHQ OD
VHYDREUD&RV
V
VWXPDUL&DWDO¢
¢ಯ$OHVLPPH
HGLDFLRQVGH6
6¼ULDKLKDXQHVURTXHVHQF
FDUDGHVTXHVVHJRQVODYHXSRSXODUVµQ OD
PDUFDGHOಬDFD
P
DEDPHQWGHOP
PµQLLQGLTXHQHOFHQWUHGHOD
D7HUUDTXHIRXSHURQVಬDF
FDE¢DO«VVHU FUHDGD

/D
/ PLQHULD GH VDO SRUWD GHVHQYROXSDQWV
VH HQ DTXHVW WHUULWRUL GHV GH
G OD 3UHKLVW´
´ULD /D SULPHHUD HYLGªQFLD GH OಬH[SORWDFFLµ
GಬKDOLWD
G
HV WURE
ED D OD 0XQWD
DQ\D GH 6DO GH
G &DUGRQD G
GXUDQW HO 1HR
RO¯WLF L P«V HQ
QGDYDQW WDPE«« VHಬQ W« FRQVW¢QFLD D SDUUWLU
GಬHVFULWV
G
GH 3OLQL HO 9HOO V , QH  L FLWDGD SHU $XOXV *HOL V ,, QH  RQ WUDQVFULX XQD IUDVH GH &DWR TXH
H GLX ಯXQD JUD
DQ
PXQWDQ\D
P
GH VDO SXUD TXH FUHL[ DPXQW D PHVXUD TX
XH VHಬQ YD H[
[WUDLHQWರ (O JUDQ
J
FDVWHOO TTXH FXVWRGLD HO
H MDFLPHQW L OD
LQ
QIOXªQFLD HVWUD
DWªJLFD WHUULWR
RULDO L HFRQ´P
PLFD TXH KD WL QJXW DO OODUJ GH
G PROWV VHJOH
HV GHQRWHQ HOO SRGHU TXH VಬDWRUJDYD
V
D TXL
T
FRQWURO«VODVD
F
DO'HVGಬDOHVK
KRUHVVಬKDDQD
DWH[SORWDQWUHJ
JXODUPHQWGHL[DQWXQDHPS
SUHPWDHQHOFRRQMXQWGHOD9
9DOO6DOLQD
/ಬRULJHQGಬDTXH
/
HVWDVDOOಬKHP
PGಬDQDUDWURE
EDUIHQWXQYLD
DWJHGHP«VG
GHPLOLRQVG
GಬDQ\VHQXQ WHPSVHQTXH
HHO0HGLWHUUD
DQL
QRH[LVWLDFRP
Q
PDWDOLHOSDLVVDWJHQRWHQLD
DUHVDYHXUH DPEOಬDFWXDO 3HUFRQWUDV¯ TXHKLKDYLD XQEUD©GHP
PDUTXHHQWUDYYD
GHVGHOಬ$WO¢QW
G
LFILQVEHQHQGLQVGHOHVWHUUHVTXHDUDFFRQHL[HPFRP
P&DWDOXQ\D$
$TXHVWPDUTTXHHQDOWUHVWWHPSVKDYLDVHW
SURX
S
LPSRUWDQWW ID  PLOLRQV GಬDQ\V KDYLD TXHGDW D±±OODW GH Oಬ$WO¢Q
QWLF SHU HIHFWH
H GH OಬDL[HFDP
PHQW GH OHV VHUUDODGHV TX
XH
OಬHQYROWDYHQ FFRP DUD HOV 3LULQHXV
3
L VಬKD
DYLD UHVWULQJLW ILQV SU¢FWLFDP
PHQW HYDSRUDUVH &RP D FFXOPLQDFLµ GH
H OD VHYD HWDS
SD
X SURF«V GಬHYYDSRUDFLµ HO PDU
P YD GHL[DUU JXL[RV SH D $UW«V  L LP
PSRUWDQWV JUXL[[RV GH VDOV SRWDVVD KDOLWWD
ILLQDO HQ HO VHX
FDUQDOyOLWD
F
T
TXHVಬKDQH[SOORWDWVREUHWRWD&DUGRQD6
6¼ULD6DOOHQWL %DOVDUHQ\SH
HU´TXHHQFDUUDVµQIRU©DD
DEXQGDQWVHQ HO
VXEV´OGHO*HR
V
RSDUF
(Q
( IDVHV SRVWH
HULRUV OHV LQWH
HQVHV IRUFHV TXH
T HVWDYHQ D
DL[HFDQW HOV 3LULQHXV
3
YDQ GHIRUPDU
G
DTXHHVWHV URTXHV IRUPDQW SOHFVV L
ID
DOOHV DPE OಬDMMXGD GH OD SOD
DVWLFLWDW TXH SUHVHQWHQ
S
OHV VDOV TXDQ Vµ
µQ VRWPHVHV D PROWD SUHVVVLµ (Q XQ SUR
RF«V DQRPHQDW
GLDSLULVPHOHV
G
VDOVTXHVµQ
QPHQ\VGHQVHVTXHOHVURT
TXHVTXHWHQH
HQSHUVREUHWH
HQGHL[HQDDVVFHQGLULREULUVHSDVDWUDY«
«V
GHOHVHVWUXFWX
G
XUHVWHFW´QLTXH
HV([FHSFLRQ
QDOPHQWDTXHVVWHVVDOVDFDE
EHQDIORUDQWDODVXSHUI¯FLHLLDTXHVWIHW«V
VHOTXHIDGHOD
0XQWDQ\DGH6
0
6DOGH&DUGRQ
QDXQHOHPHQWGಬHQRUPHLPS
SRUW¢QFLDLUHOOHY¢QFLDFRQH
HJXWLHVWXGLDW SHUJH´OHJVG
GHWRWHOPµQ


L’ESCORXAD
L
DOR. ESPAI D’EXPERIÈ
ÈNCIES-

AJUNTAME
ENT DE NAV
VÀS

15





,QIRUPDFLµH
H[WUHWDGHO)X
XOOHWµLGHOD*XLDLQIRUPD
DWLYDGHO*HR
RSDUFGHOD&
&DWDOXQ\D&HHQWUDO 
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3ULQFLSDOVYLVLWH
3
HVGHOಬDFWXDO*HRSDUF0XQ
QGLDO81(6&2
2GHOD&DWDOXQ\D&HQWUDO


0DSDGಬDFFHVVRV



&RYHVVGH0RQWVHUUUDW&ROEDWµ

/D
/ 0XQWDQ\D GH 0RQWVHUUD
DW DPDJD HQ HO VHX LQWHULR
RU XQ LPSUHVVLRQDQW PµQ VXEWHUUDQL SOHH GಬKLVW´ULD 'LQV
'
HO PDVVV¯V
FRQJORPHU¢WLF
F
OಬDFFLµGHOಬDLJ
JXDGHSOXMDLQILOWUDGDDWUDYY«VGಬHVTXHUG
GHVKDDQDWGLVVROHQWODURFFDGXUDQWPLOLR
RQVGಬDQ\VLKD
D
GHL[DWFRPDOO
G
HJDWXQDYDULD
DGDJDPPDGಬDYHQFVLFRYH
HV7RWXQSDLV
VDWJHF¢UVWLFG
GHFRUDWDPEHHVSHFWDFXODUVHVSHOHRWHPHVV
HVWDODFWLWHVH
H
HVWDODJPLWHVH
HWF TXHODGRWHQGಬXQDUHOOH
HY¢QFLDHVSHF
FLDOLTXHKDHV
VWDWGHFODUDW%
%«&XOWXUDOOಬLQ
QWHUªVORFDO



&RYHVVGHO7ROO0RL¢
¢

)RUPDGHV
)
HQ URTXHV FDOF¢ULHV GಬXQ DQWLF HVFXOO FRUDOOyO¯ GH ID  PLOLRQV
P
GಬDQ\V
V DFWXDOPHQW OಬDFFLµ GHO ULX
X VXEWHUUDQL YD
Y
IR
RUPDQW FDYLWD
DWV GH JUDQ EH
HOOHVD &RQHJ
JXGHV WDPE« FRP HO ಯ3DOD
DX GH OD )DXQ
QD GHO 4XDWHUUQDULರ VµQ XQ GHOV MDFLPHQ
QWV
SDOHRQWRO´JLFV
S
 P«V LPSRUWD
DQWV Gಬ(XURSD
D $ QLYHOO DUT
TXHRO´JLF VಬKL KDQ WUREDW UHVWHV GH OD SUHVªQFLD KX
XPDQD GHV GHO
G
3DOHRO¯WLF
3
0LWM¢
¢ ILQV D Oಬ(GD
DW GHO %URQ]H DPE XQ FRQVVLGHUDEOH QRP
PEUH GಬHQWHUUD
DPHQWV L DOWUHHV PDWHULDOV GHO
G 1HRO¯WLF (V
(
UH
HFRPDQDFRP
PSOHPHQWDUOಬH[[SHULªQFLDDP
PEODYLVLWDDO0
0XVHX$UTXHR
RO´JLFL3DOHRQ
QWRO´JLFGH0RRL¢



3DUF1DWXUDOGH0X
XQWDQ\DGH0R
RQWVHUUDW

V
 XQ GHOV SULQFLSDOV SROV GಬDWUDFFLµ SDLVDWJ¯VWLFV DOK
KRUD TXH HQ GHVWDFD
G
OD ULTXHVD GHO VHXX SDWULPRQL QD
DWXUDO FXOWXUDO L
HVSLULWXDO
H
/ಬDQ
QWLF GHOWD GH 0RQWVHUUDW
0
HV PRVWUD FRP XQ PDVV¯V LP
PSRQHQW L LQH[SXJQDEOH VL EE« HOV QRPEUURVRV YLDUDQ\VV L
YLHVG
Y
HVFDODGD
DGRQHQDFF«VDTXDOVHYROSXQWGHODPX
XQWDQ\D(OSD
DUFW«WRWDXQD
DVªULHGಬLWLQHUUDULVTXHSHUP
PHWHQGHVFREULU
OD
DPXQWDQ\DD
DOJXQVGHOVTX
XDOVGLVSRVHQG
GHSODIRQVLQWH
HUSUHWDWLXVVREUHODJHRORJLDGHO3DUF1DDWXUDO
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3DUF1DWXUDOGHVDQW/ORUHQ©GHO0XQWLGHOಬ2EDF

(OSDLVDWJHSHGUHJµVLDJUHVWGHOSDUFQDWXUDO«VSURGXFWHGHOಬHURVLµLQVLVWHQWVREUHODURFDTXHHOFRQILJXUD/ಬRULJHQHV
GHXHQODGHSRVLFLµGHF´GROVLDOWUHVPDWHULDOVWUDQVSRUWDWVSHOVFRUUHQWVIOXYLDOVIDXQVPLOLRQVGಬDQ\VHQXQDQWLFGHOWD
3RVWHULRUPHQW DTXHVWV F´GROV HV YDQ DQDU FLPHQWDQW PLWMDQ©DQW XQD PDWULX FDOF¢ULD R DUJLORVD L YDQ GRQDU OORF DO
FRQJORPHUDWRSLQ\ROHQF/ಬDFFLµHURVLYDGHOಬDLJXDVREUHDTXHVWWLSXVGHURFDKDGRQDWOORFDOVLQJXODUUHOOHXGHOSDUFDPE
HOHPHQWVWDQFDUDFWHU¯VWLFVFRPHOVFLQJOHVOHVFDQDOVOHVFRGLQHVLHOVPRQ´OLWV
$QLYHOOVXEWHUUDQL,ಬDLJXDKDPRGHODWXQPROWHVFDYLWDWVTXHHQDIORUDUDOಬH[WHULRUGRQHQOORFDFRYHVFDXVLVXUJªQFLHV



&DVDGHOD1DWXUDಯ/D&XOODರ

VXQVHUYHLHGXFDWLXTXHDPEOHVVHYHVGLYHUVHVDFWLYLWDWVLPDWHULDOVGLG¢FWLFVSUHW«QIDFLOLWDUODLQWHUSUHWDFLµGHOPHGL
VRFLDOFXOWXUDOLQDWXUDO LQFORVDODJHRORJLD GHOWHUULWRULHVSHFLDOPHQWHQHOVDVSHFWHVPHGLDPELHQWDOVPLWMDQ©DQW
OಬREVHUYDFLµODGHVFREHUWDGHOಬHQWRUQODUHIOH[LµLOಬH[SHULPHQWDFLµ



0XQLFLSLGH6¼ULD

(Q DTXHVW VHFWRU GH OD FRQFD HRFHQD KL KD DFWXDOPHQW OHV URTXHV GಬHGDW SURSHUD DOV  PLOLRQV GಬDQ\V TXH GRQHQ
WHVWLPRQLGHODUHWLUDGDGHOPDULODJUDQHYDSRUDFLµTXHYDGHL[DUXQDHQRUPHTXDQWLWDWGHVDOV URTXHVHYDSRU¯WLTXHV TXH
VµQH[SORWDGHVGHVGHHVSHFLDOPHQWODSRWDVVD FRQW«HOVPLQHUDOVVLOYLWDLFDUQDOyOLWD IHQWGH6¼ULDHOSULQFLSDOFHQWUH
PLQHUGH&DWDOXQ\D7HVWLPRQLVGHODIRUPDFLµGHOV3LULQHXVYLVLEOHVHQHOSDLVDWJHVµQWDPE«SDUWGHOSDWULPRQLJHRO´JLF
SUHVHQWHQDTXHVWD]RQDGHO*HRSDUF



0XVHXGHJHRORJ¯Dಯ9DOHQW¯0DVDFKVರ

(VXQPXVHXFO¢VVLFGHJHRORJLDTXHPRVWUDFROyOHFFLRQVUHSUHVHQWDWLYHVGHPLQHUDOVURTXHVLI´VVLOVLWDPE«HQVHQ\HQ
OHV XWLOLWDWV TXH WHQHQ DTXHVWV PDWHULDOV JHRO´JLFV SHU OHV SHUVRQHV D OD YHJDGD TXH HV SURYRFD OD UHIOH[Lµ VREUH WHPHV
GಬLPSRUW¢QFLDVRFLDOFRP/D7HUUDV HVJRWD5DGLRDFWLYLWDWSURVLFRQWUHV0LQHUDOVL3HUVRQHV0LQHUDOVGHOIXWXU



0XQLFLSLGH6DOOHQW

6HJXLQW HO FXUV GHO ULX /OREUHJDW DOV YROWDQWV GH 6DOOHQW HOV UHOOHXV TXH FDUDFWHULW]HQ OD PHLWDW VHSWHQWULRQDO GHO *HRSDUF
VಬHVYDHL[HQGRQDQWSDVDO3ODGH%DJHVHQXQDSRVLFLµHVWUDWªJLFDMDUHFRQHJXGDHQWHPSVGHOVSULPHUVSREODGRUVGHOD
]RQDHOV,EHUVTXHVಬDVVHQWDUHQHQHOSREODWGHO&RJXOOµ,PSRUWDQWVHOHPHQWVGHOSDWULPRQLJHRO´JLFLPLQHUFRPDUDOD
)DOODGHO*XL[LHO)RUQGHO*XL[GH&DQ&DUUHUDRHOEDUULGHOD%RWMRVDHQWUHDOWUHVFDUDFWHULW]HQDTXHVWD]RQD(OFRQMXQW
GH GHIHQVD VLWXDW D GDOW XQD WDODLD QDWXUDO HO 7XUµ GHO &DVWHOO L HOV $LJXDPROOV GH OD &RUEDWHUD VµQ DOWUHV GHOV HOHPHQWV
SDWULPRQLDOVP«VUHOOHYDQWVGHOPXQLFLSL



0XQWDQ\DGH6DOGH&DUGRQD

/D 9DOO 6DOLQD GH &DUGRQD SRUWDGRUD GH OD SUHXDGD ULTXHVD GH OD VDO TXH VಬH[SORWD GHV GHO 1HRO¯WLF L GH OD SRWDVVD
GHVFREHUWDSHUO HQJLQ\HU(PLOL9LDGHUDODSULPHULDGHO«VODUDµGHVHUGH&DUGRQD$OVHXYROWDQWHVYDLQDXJXUDUHO
HO3DUF&XOWXUDOGHOD0XQWDQ\DGH6DOSHUGLYXOJDUHOVHXYDORULSURMHFWDUOD0XQWDQ\DGH6DOಯXQDJUDQPXQWDQ\DGH
VDOSXUDTXHFUHL[DPHVXUDTXHVHಬQYDH[WUDLHQWರ $XOXV*HOyOLFLWDQW&DWµV,,GF 
/D9DOO6DOLQDGH&DUGRQD«VXQDGHSUHVVLµGHOWHUUHQ\DPEIRUPDGಬHOyOLSVLDOODUJDVVDGDDPEXQDH[WHQVLµGHWHUUHQ\GH
 P GH OODUJ¢ULD SHU  GಬDPSODGD L XQD VXSHUI¯FLH GH  KD DPE XQHV FDUDFWHU¯VWLTXHV QDWXUDOV TXH OಬKDQ IHW
PHUHL[HGRUD GH VHU LQFORVD GLQV HO 3OD Gಬ(VSDLV Gಬ,QWHUªV 1DWXUDO GH &DWDOXQ\D (OV DIORUDPHQWV GH VDO HV ORFDOLW]HQ GLQV
DTXHVWDGHSUHVVLµLSHUDL[´IRXFRQHJXGDDQWLJDPHQWFRPHO6DO¯LDFWXDOPHQWKR«VFRPD9DOO6DOLQD


,QIRUPDFLµH[WUHWDGHO)XOOHWµLGHOD*XLDLQIRUPDWLYDGHO*HRSDUFGHOD&DWDOXQ\D&HQWUDO 
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(O 3URMHFWH GಬDGHTXDFLµ GHO &HQWUH (QRWXU¯VWLF D OಬDQWLF HGLILFL GH Oಬ(VFRU[DGRU GH 1DY¢V W« FRP D ILQDOLWDW
SULQFLSDO FRQYHUWLUVH HQ XQ HVSDL  WXU¯VWLF XQ FHQWUH GH SURPRFLµ GH OಬHQRWXULVPH SHU PRVWUDU FRP HV IDQ HOV SURGXFWHV
DJURDOLPHQWDULVGHOD]RQDDPEOಬREMHFWLXGHGRQDUDFRQªL[HUDOVYLVLWDQWVTXLQD«VODFXOWXUDGHODYLQ\DLGHOಬROLYHUDTXH
IRUPHQSDUWGHOSDWULPRQLDOLPHQWDULGHOQRVWUHHQWRUQ
/ಬH[HFXFLµGHOSURMHFWHGHUHPRGHODFLµGHOಬDQWLFHVFRU[DGRUSHUH[HFXWDUHO3URMHFWHGHFUHDFLµGHO&HQWUHGಬ,QWHUSUHWDFLµ
HQRWXU¯VWLFW«FRPDILQDOLWDWFRQVHUYDUDOP¢[LPOಬHVWUXFWXUDGHOಬHGLILFLLDGHTXDUODQDXFHQWUDOGHOPDWHL[FRPDm(VSDL
(QRWXU¯VWLFmTXHHVGHYLQJXLXQFHQWUHGHODFXOWXUDGHOYLRQKLKDXU¢GLIHUHQWVHOHPHQWVH[SRVLWLXVLHOHPHQWVWHFQRO´JLFV
DXGLRYLVXDOVTXHHQVDFRVWDUDQDPELPDWJHVLVRDODQRVWUDKLVW´ULDYLWLYLQ¯FRODLJDVWURQ´PLFD

(O3URMHFWHSUHYHXOಬDGDSWDFLµGHOD1DXGUHWDGHOಬHGLILFLRQHOYLVLWDQWSRGU¢SDUWLFLSDUHQWDOOHUVGಬHQRWXULVPHLROHRWXULVPH
HVSDLSHUIHUVHVVLRQVLQIRUPDWLYHVYLQFXODGHVD¢PELWVGಬLQWHU«VHQOಬ¢PELWGHO*HRSDUFGHOD&DWDOXQ\DFHQWUDOLHVSDLVGH
WDVWGHSURGXFWHVJDVWURQ´PLFV

$PEODSRVDGDHQIXQFLRQDPHQWGಬDTXHVWHVSDLTXHHVUHPRGHODUDFRPD3URMHFWHFRILQDQ©DWSHUOD8QLµ(XURSHDDWUDY«V
GHOV )RQV (XURSHXV GH 'HQYROXSDPHQW 5HJLRQDO HV YRO GLIRQGUH HO JUDQ SDWULPRQL DOLPHQWDUL GH OD ]RQD SRWHQFLDQW OD
FXOWXUD GH OD YLQ\D L OಬROLYHUD RIHULQW DOV YLVLWDQWV XQD YLVLµ JOREDO GHO SDVVDW SUHVHQW L IXWXU GಬDTXHVWV SURGXFWHV )HQW
H[SRVLFLRQVIRWRJU¢ILTXHV LDXGLRYLVXODVTXH WUDQVSRUWLQDOV YLVLWDQWVDOFRQWDFWHGLUHFWH DPEHOSDLVDWJHSHUFRQªL[HUGH
SULPHUDP¢OHVWRPEHVHOVGLS´VLWVOHVWLQHVLSUHPVHVH[FDYDGHVDODURFDOHVTXDOVHQVUHODWHQXQDLQWHQVDDFWLYLWDW
YLWLYLQ¯FRODGHVGHOಬªSRFDPHGLHYDODOPXQLFLSL7RWDL[´HQOOD©DQWORDPEOHVSHFXOLDULWDWVGHOD&RPDUFDTXHVµQOHVWLQHVL
OHV EDUUDTXHV GH YLQ\D FRQVWUXFFLRQV GH SHGUD VHFD TXH HV YDQ IHU QHFHVV¢ULHV SHU DOV SDJHVRV GDYDQW GHO WUHEDOO
FRQWLQXDW DO FDPS SHU JXDUGDU O XWLOODWJH DJU¯FROD R E« SHU SURWHJLUVH GH OHV LQFOHPªQFLHV GHO WHPSV &RLQFLGLQW DPE OD
QRWDEOHH[SDQVLµGHOFRQUHXGHYLQ\DHVYDQDL[HFDUPROWHVG DTXHVWHVEDUUDTXHVGHOHVTXªHQUHVWHQDOYROWDWGH
ODPDMRULDPROWEHQFRQVHUYDGHVWRWDDTXHVWDLQIRUPDFLµHVWUDVOODGDU¢DOYLVLWDQWDWUDY«VGHWULSWLFVLQIRUPDWLXVLPDWJHV
VRDGDSWDFLµGHOಬHVSDLDPEPLWMDQVGಬDXGLRLYLGHRHQWUHGಬDOWUHV

(VYROGRQDUDFRQªL[HUDOVYLVLWDQWVTXHODYLQ\DLOಬROLYHUDVµQPRWRUVHFRQ´PLFVGHOPXQLFLSLLGHO3ODGH%DJHVTXHVಬHVW¢
WUHEDOODQWSHUUHFXSHUDUL SRVDUHQYDORU DQWLJXHVYLQ\HVL YDULHWDWVDXW´FWRQHVFRP HO 0DQGµRHO6XPROOTXHVµQMDXQD
UHDOLWDWDOPXQLFLSLRQOಬDFWLYLWDWGHOVYLQ\DWDLUHVHVUHFXSHUDLFUHL[GLDDGLD

/DILQDOLWDW«VWUDQVPHWUHODKLVW´ULDLODUHDOLWDWDFWXDOIDFLOLWDQWHOWDVWGHOVSURGXFWHVFRPMDHVIDDWUDY«VGಬDFWHVFRPVµQ
OD 0RVWUD GH 9LQV GH 1DY¢V TXH VH FHOHEUD DO PHV GH PDU© HO 0HULGDWJH D 3DO¢ GH 7RUURHOOD  R OD 0RVWUD GH 9HUHPD L
3URGXFWHV (FRO´JLFV TXH VH FHOHEUD D OD WDUGRU (V SUHYHX FRQGLFLRQDU SDUW GH OಬHVSDL SHU IHUKL GHJXVWDFLRQV GH YLQV
QDYDVHQFVTXHSHUWDQ\HQDOD'23ODGH%DJHVL'2&DWDOXQ\DLDOWUHVGHODFRPDUFD$L[¯WDPE«HVGRQDU¢DFRQªL[HUHO
FRQUUHX GH OಬROL DPE OHV YDULHWDWV DXW´FWRQHV &RUEHOOD L OD 9HUGDO DTXHVW YRO VHU WDPE« XQ VHFWRU D UHFXSHUDU DOJXQHV
LQLFLDWLYHVMDHVWDQSURGXLQWROLVHFRO´JLFVLGಬDOWDTXDOLWDWDPEOD'23ODGH%DJHV

$O&HQWUHGಬLQWHUSUHWDFLµ(QRWXU¯VWLFOಬ(VFRU[DGRUHVPRVWUDU¢DOYLVLWDQWHOSURF«VGHSURGXFFLµLWUHEDOOGHODWHUUDGRQDQWD
FRQªL[HU HO FDU¢FWHU L SHUVRQDOLWDW SURSLV GHOV IUXLWV TXH HV SURGXHL[HQ D OಬHQWRUQ HO YL OಬROL OD PHO OಬHPERWLW HO SD  OHV
YHUGXUHVLKRUWDOLVVHVHOVFHUHDOVOHVKHUEHVPHGLFLQDOVSRWHQFLDQWHOVDOLPHQWVQDWXUDOVHFRO´JLFVLGHSUR[LPLWDW
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/ಬHQRWXULVPH VHU¢ HO SULQFLSDO HL[ YHUWHEUDGRU GH OಬDFWLYLWDW WXU¯VWLFD TXH HV GHVHQYROXSDU¢ DO &HQWUH GಬLQWHUSUHWDFLµ
Oಬ(VFRU[DGRU YLQFXODQW OD KLVW´ULD YLWLYLQ¯FROD GH OODUJ UHFRUUHJXW TXH W« HO PXQLFLSL L TXH FRPSDUWHL[ DPE OD UHVWD GH OD
&RPDUFDGHO%DJHVODGHO0RLDQªVLWRWDOD&DWDOXQ\D&HQWUDO

$/ಬ(VSDLHVGLIRQGU¢ODKLVW´ULDYLWLYLQ¯FRODGHOD]RQDYLQFXODQWODDOVHOHPHQWVPHGLHYDOVUHODFLRQDWVDPEODYLQ\DOಬROLYHUD
ODJDVWURQRPLDLOಬHQWRUQQDWXUDOHPPDUFDWHOHOPDULQWHULRUTXHFRQIRUPDOD&DWDOXQ\D&HQWUDO(VYROFRQYHUWLUOಬHVSDLHQ
3XQWGಬ,QIRUPDFLµGHO*HRSDUF0XQGLDO8QHVFRGHOD&DWDOXQ\D&HQWUDO 3,7 
(PSOD©DWDOಬHQWUDGDVXGGHOSREOHGH1DY¢VದFDUUHWHUDGH&DVWHOOHWVQದOಬHGLILFLFRQVHUYDODVHYDHVWUXFWXUDGHPLWMDQV
VHJOH ;; &RQVWUX±W HO  HVWUXFWXUDOPHQW HVW¢ IRUPDW SHO SURSL HGLILFL GH OಬHVFRU[DGRU L SHO SDWL TXH HO FRQQHFWD D OD
FDUUHWHUDGH&DVWHOOHW

/ಬDFF«VSULQFLSDOHVIDU¢DWUDY«VGHODFDUUHWHUDGH&DVWHOOHWTXH«VXQFDUUHUGH1DY¢VGHPGಬDPSODGDSRFWUDQVLWDW
TXH FRQHFWD HO SREOH GH 1DY¢V DPE XQD EDUULDGD TXH «V GHO PXQLFLSL GH %DOVDUHQ\ L TXH D P«V D P«V FRQHFWD DPE
OಬDQWLJDI¢EULFDGHILODWXUHVGH&DO)RUFDGD

&RPDFRV«VXQHGLILFLD±OODWGHSODQWDUHFWDQJXODUTXDVLVLPªWULFGHPGಬDPSODGDSHUXQVPGHOODUJ¢ULD
DPEXQDVSHFWHSDUWLFXODULVLQJXODU
$OVODWHUDOVKLKDQGRVHGLILFLVVHFXQGDULVODWHUDOVGHPGಬDPSODGDSHUODPDWHL[DIRQG¢ULDGHP4XHGHL[HQHQWUH
DPEGXHVFRQVWUXFFLRQVVHQJOHVSDWLVODWHUDOVDSDUWLUGಬDUDQDXLSDWLGUHWVQDXLSDWLHVTXHUUH

(OSURMHFWHYROFRQVHUYDUHQODPHVXUDGHOSRVVLEOHODVLQJXODULWDWGHOಬHVPHQWDWHGLILFLLUHVSHFWDUQHDOP¢[LPOಬHVWUXFWXUD
LREHUWXUHVSHUODTXDOFRVDSURSRVDXQLUHOVFRVVRVDPEQRYHVFRQVWUXFFLRQVGHFREHUWDSODQDTXHVHUYLUDQGಬDFFHVVRV
VHUYHLVLDQQH[HVDOFRQMXQWTXHHQHVVªQFLDHVW¢IRUPDWSHOVHVSDLVVHJ¾HQWV

 1DX FHQWUDO DPE OD JUDQ VDOD GಬDFROOLGD GH YLVLWDQWV L H[SRVLFLµ WHPSRUDO HQWRUQ HO FDU¢FWHU GH OD WHUUD QDYDVVHQFD
$QWHSRVDQWVಬKL XQD QDX P«V EDL[D DFXOO HO YHVW¯EXO ದ UHFHSFLµ L XQD SHWLWD VDOD GಬH[SRVLFLRQV WHPSRUDOV V OD SDUW P«V
SHUVRQDOLW]DGDTXHHVUHIRUPDU¢FRPDHVSDLHQRWXU¯VWLFXQFHQWUHGHODFXOWXUDGHOYLRQGLIHUHQWVHOHPHQWVH[SRVLWLXVL
HOHPHQWVWHFQRO´JLFVHQVDFRVWDUDQDODKLVW´ULDYLWLYLQ¯FRODDO*HRSDUFGHOD&DWDOXQ\D&HQWUDODPEWDPE«1DY¢VFRPD
H[HPSOHGHOಬHYROXFLµGಬDTXHVWHVFRQWUDGHV/ಬDFF«VSULQFLSDODODQDXFHQWUDOHVUHDOLW]DDWUDY«VGಬXQDSRU[DGDTXH«V
RULJLQ¢ULDGHOಬªSRFDGHOಬHGLILFL

/D1DXGUHWDVXQHGLILFLDOODUJDWLHVWUHWVTXHHVUHIRUPDU¢FRPDHVSDLVGHVXSRUWDOಬDFWLYLWDWHQRWXU¯VWLFDGHODQDX
FHQWUDO 7DOOHUV GLYXOJDWLXV GH OಬHQRWXULVPH L ROHRWXULVPH DFWLYLWDWV LQIRUPDWLYHV GHO *HRSDUF GH OD &DWDOXQ\D &HQWUDO R
HVSDLVGHWDVWGHSURGXFWH YLQVROL 

/ಬDQQH[HQWUHQDXVVHU¢XQDSDUWGಬHGLILFLGHQRYDFRQVWUXFFLµDPEFREHUWDSODQD$TXHVWHVSDLVHUYLU¢FRPDYHVW¯YRO
GHOVVHUYHLVLVDODFRPSOHPHQW¢ULDSHUDOಬDFWLYLWDWHQRWXU¯VWLFD

)LQDOPHQWTXHGDHOSDWLTXHHVIRUPDHQWUHOHVHGLILFDFLRQV QDXFHQWUDOದDQQH[ದQDXGUHWD $TXHVWSDWLVHUYLU¢FRPD
HVSDLFRPSOHPHQWDULH[WHULRUSHUDOಬDFWLYLWDWSULQFLSDOGHOFRQMXQW
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(O SUHVHQW SURMHFWH FRQWHPSOD OD UHKDELOLWDFLµ GH OಬHGLILFL L HO VHX FRQGLFLRQDPHQW LQWHULRU SHU D ¼V WXU¯VWLF
HVGHYHQLQW XQ JUDQ FHQWUH GಬDFROOLGD GH YLVLWDQWV L RQ HV GHVSOHJDUDQ DOKRUD DFWLYLWDWV P«V HQOO¢ GH OD PHUD
RILFLQD GH WXULVPH PROWHV GಬHOOHV FHQWUDGHV HQ OD SURPRFLµ GH OD YLQ\D L OಬROLYHUD L HOV VHXV IUXLWV FRP D
SURGXFWHVHVWUHOODORFDOV
(V EXVFD OD SURPRFLµ GHO FDU¢FWHU JHQX¯ GH OD WHUUD GH 1DY¢V D SDUWLU GHOV VHX IUXLWV GಬDTX¯ TXH VಬKL KDJL SUHYLVW OD
LQVWDOyODFLµGHOOಬHVSDLFRRSHUDWLXGHOYLTXHP«VHQOO¢GHODVHYDIXQFLµHVWULFWDYROHVGHYHQLUXQFODUDSDUDGRUGLG¢FWLFGH
ODVHYDHODERUDFLµ$L[¯PDWHL[HOVSURGXFWHVORFDOVVHUDQHOVJUDQVSURWDJRQLVWHVGHOVDFWHVFRPSOHPHQWDULVGHSURPRFLµ
TXH HV SUHYHX UHDOLW]DU DOV GLYHUVRV HVSDLV FRP WDVWRV PDULGDWJHV HWF LPSOLFDQWKL HOV GLYHUVRV VHFWRUV SDUW¯FHSV HQ HO
SURF«VWXU¯VWLFFRPOಬDJURDOLPHQWDUL

&RQFUHWDQWVREUHHOVHVSDLV

$ OಬDFF«V SULQFLSDO XQD SULPHUD VDOD GHVHQYROXSD IXQFLRQV GH YHVW¯EXO RQ XQ SHWLW KDELWDFOH SHUPHW XELFDU OD SHUVRQD
UHVSRQVDEOHGHODUHFHSFLµUHUHODTXDOHOVYLVLWDQWVWUREDUDQP¢TXLQHVGHUHIUHVFRVRFDIª

$TXHVWYHVW¯EXOSHUPHWOಬDFF«VDGRVHVSDLVDODGUHWDXQDVDODTXDGUDQJXODUSUHYLVWDSHUHQFDELUH[SRVLFLRQVWHPSRUDOV
UHODFLRQDGHVDPE¢PELWVGLYHUVRVGHOWXULVPHRGHVHFWRUDJURDOLPHQWDULVRHWQRJU¢ILFVUHODFLRQDWVDPEODILQDOLWDW¼OWLPDGHO
SURMHFWHTXH«VODSURPRFLµGHOFDU¢FWHUGHODSU´SLDWHUUDLGHOVVHXVIUXLWV

8QDDOWUDSRUWDPHQDGLUHFWDPHQWDOಬHVSDLFHQWUDOದSULQFLSDOGHOಬHGLILFLXQDJUDQVDODDOVODWHUDOVGHODTXDOHOYLVLWDQWWURED
XQDH[SRVLFLµSHUPDQHQWTXHFRPSOHPHQWDGDDPEHOVFRQWLQJXWVGHOಬDXGLRYLVXDOTXHVಬKLSURMHFWDದKDQGHGRQDUOLXQD
¢PSOLDYLVLµGH1DY¢VODVHYDJHQWLHOVHXSDWULPRQL

$TXHVWDJUDQVDODHQVSHUPHWWDPE«GಬHQGLQVDUQRVHQXQGHOV¢PELWVHVWUHOODGHODWUDGLFLµQDYDVVHQFDHOYLQ¯FRODMDTXH
ODSRUWDGUHWDHQVDSURSDDOಬ(VSDL&RRSHUDWLXGH9LDOTXDODFFHGLPDWUDY«VGಬXQDDYDQWVDODGHVWLQDGDDODSURPRFLµGHOV
SURGXFWHVORFDOVQRH[FOXVLYDPHQWGHYLVLQµWDPE«ROLLDOWUHVSURGXFWHVDJURDOLPHQWDULVTXHHVDTX¯RQHVSURSRVDU¢GH
WDVWDU

$OIRQVXQOODUJUHFWDQJOHGHVFREULU¢HOVVHFUHWVGಬHODERUDFLµGHOYLHQXQSURMHFWHFRRSHUDWLXHQHOTXDOOHVLQVWDOyODFLRQV
FRPSOHPHQWHQXQDIXQFLµWXU¯VWLFDHQTXHHVSHUPHWGಬH[SOLFDUHOSURF«VGಬHODERUDFLµGHOYLDSDUWLUGHODVHYDPDTXLQ¢ULDL
GH OಬDOWUD HV GµQD DOV SURGXFWRUV ORFDOV TXH FRPHQFHQ ದ L TXH VµQ XQ QRPEUH UHSUHVHQWDWLX ದ OD SRVVLELOLWDW GH GLVSRVDU
GಬXQD PDTXLQ¢ULD TXH QR WLQGULHQ D OಬDEDVW FRQWULEXLQW DL[¯ D GLQDPLW]DU XQ VHFWRU D OಬDO©D XQ VHFWRU TXH HQ FDS FDV SRW
GHVOOLJDUVHGHOWXU¯VWLFMDTXHOಬHQRWXULVPH«VXQGHOVSULQFLSDOVFOLHQWVTXHFRQWHPSODDTXHVWHVSDL

(QWUH OHV GXHV QDXV OD FHQWUDO L OD GUHWD HQ XQ SHWLW SDWL VಬKL SODQWHQ YDULHWDWV DXW´FWRQHV GH FHSV L ROLYHUHV FRP D
FRPSOHPHQWDODUHVWDGHOGLVFXUVPXVHRJU¢ILFLFRPDFRPSOHPHQWJU¢ILFDOಬHVSDLFRRSHUDWLXDQQH[

(O IHW GH TXH OಬHGLILFL HV WUREL HQ XQD FRWD LQIHULRU UHVSHFWH DO FDUUHU GH  P ID TXH VLJXL XQ OORF LGHDO SHU UHDOLW]DU
DFWLYLWDWV TXH SXJXLQ JHQHUDU PROªVWLHV DF¼VWLTXHV D OHV SURSLHWDWV YH±QHV $ P«V D P«V HO WHUUHQ\ TXH FRPSRVDU¢ OD
UDPSD IDU¢ GಬDPRUWLJXDGRU GH VRUROO L HO WHUUHQ\ L HOV GRV SDWLV GHO FRQMXQW VHUYLUDQ SHU DFROOLU SHU SHUVRQHV TXH IDFLQ
OಬDFWLYLWDWVHQVHQHFHVVLWDWGHWHQLUTXHHVWDUSHUODYRUHUDQLSHOFDUUHU
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/ಬ(VSDL HV GLIRQGU¢ OD KLVW´ULD YLWLYLQ¯FROD GH OD ]RQD YLQFXODQWOD DOV HOHPHQWV PHGLHYDOV UHODFLRQDWV DPE OD
YLQ\DOಬROLYHUDODJDVWURQRPLDLOಬHQWRUQQDWXUDOHPPDUFDWHOHOPDULQWHULRUTXHFRQIRUPDOD&DWDOXQ\D&HQWUDO
(VYROFRQYHUWLUOಬHVSDLHQ3XQWGಬ,QIRUPDFLµGHO*HRSDUF0XQGLDO8QHVFRGHOD&DWDOXQ\D&HQWUDO 3,7 

(O 3URMHFWH GಬDGHTXDFLµ  GHO &HQWUH (QRWXU¯VWLF D OಬDQWLF HGLILFL GH Oಬ(VFRU[DGRU GH 1DY¢V W« FRP D ILQDOLWDW
SULQFLSDOFRQYHUWLUVHHQXQHVSDLWXU¯VWLFXQFHQWUHGHSURPRFLµGHOಬHQRWXULVPHSHUPRVWUDUFRPHVIDQHOV
SURGXFWHVDJURDOLPHQWDULVGHOD]RQDDPEOಬREMHFWLXGHGRQDUDFRQªL[HUDOVYLVLWDQWVTXLQD«VODFXOWXUDGHOD
YLQ\DLGHOಬROLYHUDTXHIRUPHQSDUWGHOSDWULPRQLDOLPHQWDULGHOಬHQWRUQ

(O SURMHFWH HV FRQIRUPD FRP XQ WRW GLQV GಬXQ HGLILFL KLVW´ULF SHU 1DY¢V RQ HV UHVSHFWDU¢ DO P¢[LP OD VHYD
HVWUXFWXUDLHVIDU¢XQHVSDLGHGLFDWDHOOPDWHL[GLQVOಬHGLILFL

/ಬHGLILFLHVGLYLGLU¢HQHVSDLVLQGHSHQGHQWVRQHVSRGU¢GHVHQYROXSDUGLIHUHQWVDFWLYLWDWVVHJRQVODWLSROLJLD
GHYLVLWHVLRHVGHYHQLPHQWVDUHDOLW]DU

$1DXSULQFLSDO(VSDL([SRVLWLXSULQFLSDO
%1DXGUHWD%RWLJDGHSURGXFWHVGHODWHUUDL(VSDLGHWDVWLWDOOHU
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$TXHVWDQDXHVWDU¢GLYLGLGDHQ]RQHVLQWHULRUV

 %HQYLQJXGD$FROOLGDHVSDLGHUHEXGDGHOYLVLWDQWRQVಬLQGLFDU¢OಬLWLQHUDULLRQKLKDXU¢LQIRUPDFLµGHO
*HRSDUF GH OD &DWDOXQ\D &HQWUDO GH OD FRPDUFD GHO %DJHV L GH 1DY¢V L PXQLFLSL DL[¯ FRP GH OHV ]RQHV
GಬLQWHUªVTXHKLKDLTXªHVSRGHQYLVLWDUHQFDGD¢PELW

$TXHVWHVSDLHVFRQFHSWXDOLW]DFRPDSXQWGHWUREDGDSHUODYLVLWDDO&HQWUH(QRWXU¯VWLFLHVSDLVLPLODUDXQSXQW
GಬLQIRUPDFLµHQRWXU¯VWLFGHOD]RQDRQHOYLVLWDQWSRGU¢WULDULFRPSOHPHQWDUODVHYDYLVLWDDPEDOWUHVDFWLYLWDWVR
OORFVGಬLQWHUªVGHOPXQLFLSLRGHODFRPDUFD

 =RQDH[SRVLWLYDFHQWUDO«VOಬHVSDLGHODQDXFHQWUDOHOP«VDPSOL(VSDLRQHVGHVHQYROXSDU¢HOJUXL[
GHOಬH[SRVLFLµRQHOYLVLWDQWSRGU¢H[SHULPHQWDUHQFDGD¢PELWXQDSDUWGHOSURF«VYLWLYLQ¯FROD

6ಬKD FRQFHSWXDOLW]DW FRP XQ HVSDL REHUW L WUDQVIRUPDEOH RQ HO YLVLWDQW HV WUREDU¢ PLWJHV DPSROOHV GH YL TXH
VHUDQHOVXSRUWH[SRVLWLXSULQFLSDOLUHOOHYDQWRQHVWUDFWDUDQOHVGLIHUHQWVWHP¢WLTXHVGHOಬHQRWXULVPH7HUULWRUL
3DJHVRV2ORUV7HUUHV(LQHV

$TXHVWV P´GXOV VHUDQ LQWHUDFWLXV L GಬH[SHULPHQWDFLµ VHQVRULDO SHQVDWV SHUTXª HO YLVLWDQW VಬLPSUHJQL GH
OಬHQRWXULVPH GH OD ]RQD GಬXQD IRUPD P«V GLUHFWD L SURSHUD LQYROXFUDQW WRWV HOV VHQWLWV SHU WDO GಬLPSOLFDUVH
HPRFLRQDOPHQWDPEODWHP¢WLFDOD]RQDLHOPµQHQRO´JLF

 =RQDH[SRVLWLYD+LVW´ULD(GLILFLUHFUHDFLµGಬHVSDLWDOFRPHUDXQDGHOHVVDOHVGHOಬDQWLFHVFRU[DGRURQ
VಬH[SOLFDU¢ PLWMDQ©DQW DXGLRYLVXDOV L HOHPHQWV JU¢ILFV OಬKLVW´ULD GH OಬHGLILFL GLQWUH GHO FRQWH[WH GHO OಬXWLOLWDW GHO
PDWHL[FRPGHSXQWGಬXQLµDPEHOPXQLFLSLGH1DY¢V7DQPDWHL[HVXQD]RQDGHGLFDGDDOWHUULWRULGH1DY¢V
FRVWXPVKLVW´ULDJHQWGHOSREOH
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/ಬHVSDL
/
GH UH
HEXGD DO YLVVLWDQW VಬKD GLVVHQ\DW
G
GH
H PDQHUD TX
XH OD SULPHUUD LPSUHVVLµµ TXH HV UHEL GHO &HQWUUH
(QRWXU¯VWLF
(
VVLJXL XQ [RF «V D GLU HO FRQWUDVW HQ
QWUH HOV HOHP
PHQWV KLVW´ULFV GH OಬHGLILFFL L OಬXV DFWX
XDO JHQHUDQ DO
YLVLWDQW
Y
OಬH[SH
HFWDWLYD GHO TXH HV SRGUUDQ WUREDU MD
D TXH HV PD
DQW« OಬDUTXLWH
HFWXUD SURSLDD GH OಬHGLILFL FRQMXQWDPHQW
QFODWXUDLDUFFDGHVRQHQWWUDYHQOHVP HUFDGHULHVG
DPEODQRPH
D
GLQVGHOಬHVFR
RU[DGRU

$P«VHVP
$
DQWHQHQHOHPHQWVHVWUXF
FWXUDOVWDOFR
RPSRUWDDD
DGPLQLVWUDFLµFRPGHODಯಯILQHVWUHWDರT
TXHHVGRWDUU¢
GಬXQD
G
SDQWDOOD LQWHUDFWLYD
D TXH GRQDU¢
¢ OD EHQYLQJ
JXGD DO &HQWWUH (QRWXU¯VWWLF L LQIRUPDUU¢ DO YLVLWDQWW GH WRW HO SR
RW
WUUREDULJDXGLLUGXUDQWODYLVLWD








(
(VWDWDFWXDO


















3
3URSRVWDGH%HQYLQJXGD
D$FROOLGD 3URSRVWWDGH5HFHSFLµ
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/DLGHDGಬDTXHVWDH[SRVLFLµFRPD&HQWUH(QRWXU¯VWLF«VXQYLDWJHLPPHUVLXGHVGHOಬLQLFLILQVDOILQDOGHOSURF«V
YLWLYLQ¯FRODDPEHOTXDOHOYLVLWDQWVHVXEPHUJLU¢HQWRWVHOVSURFHVVRVILQVDDUULEDUDOSURGXFWHILQDO

$TXHVWDLGHDYROVRUWLUGಬH[SRVLFLRQVFO¢VVLTXHVDPESODIRQVLQIRUPDWLXVMDTXHYROHPTXHHOYLVLWDQWSDVVHJL
JDXGHL[LLQWHUDFWX±DSUHQJXLLVHQWLTXH«VSDUWLFLSDQWGಬDTXHVWSURF«V

(VSODQWHMDXQYLDWJHHQGLIHUHQWVHWDSHV¢PELWVGHOTXDOFDGD¢PELWUHSUHVHQWDXQDSDUWGHOSURF«V(VSUHW«Q
TXHHOYLVLWDQWTXDQDFDELHOUHFRUUHJXWKDJLDSUªVWRWVHOVSURFHVVRVTXHVµQQHFHVVDULVILQVDSRGHUJDXGLU
GಬXQDFRSDGHYL

7RWKRPFUHXTXHVDSOHVHWDSHVQHFHVV¢ULHVGHOSURF«VSHU´DPEDTXHVWDDFWXDFLµYROHPTXHHOYLVLWDQW
FRQHJXLLHQWHQJXLWRWHOTXHVಬDPDJDGDUUHUHGಬXQDFRSDGHYL

3HUWDOGHIHUDTXHVWUHFRUUHJXWHVSODQWHJHQOHVVHJ¾HQWVHWDSHV¢PELWV



PELW7HUULWRUL

(OYLVLWDQWHVWUREDU¢HQDUULEDUDODVDODDPEDTXHVW¢PELWRQYHXU¢ODVLWXDFLµJHRJU¢ILFDLOಬRURJUDILDGHOD
]RQDIHQWDOyOXVLµWDPE«DOHVEDOPHVWLQHVH[FDYDGHVDODSHGUDYLVWHVSDQRU¢PLTXHV



PELW9DULHWDWV

(OYLVLWDQWHVWUREDU¢HQDUULEDUDDTXHVW¢PELWOHVYDULHWDWVDXW´FWRQHVFRPHO0DQGµRHO6XPROO



PELW3DJHVRVLWHVWLPRQLV

(OYLVLWDQWHVWUREDU¢HQDUULEDUDDTXHVW¢PELWODSDUWP«VSHUVRQDOGHODYLWLFXOWXUDHOVSDJHVRVTXHWUHEDOOHQ
OHVYLQ\HVLHODERUHQHOVYLQVDWUDY«VGHOVXOOVGಬHOOVPDWHL[RVLDL[¯IHQWXQKRPHQDWJHDOVWHVWLPRQLVUHFROOLWV
GHODJHQWGHOSREOHLGHOD]RQD



PELW=RQDDXGLRYLVXDO

(OYLVLWDQWHVWUREDU¢HQDUULEDUDDTXHVW¢PELWVXSRUWDOಬ¢PELWDPEHOVWHVWLPRQLVDXGLRYLVXDOVDL[¯FRP
WHP¢WLTXHVFRQFUHWHVGಬHODERUDFLµGHYLQVGHODYLVWDGH]RQD
$P«VDTXHVWHVSDLSHUPHWYDULDUHOFRQWLQJXWHQIXQFLµGHODQHFHVVLWDWRYLVLWD SH[SHOyO¯FXOHVVREUHHOYL
GRFXPHQWDOVYLGHRVSUHVHQWDFLRQV 



PELW(ODERUDFLRQV

(OYLVLWDQWHVWUREDU¢HQDUULEDUDDTXHVW¢PELWHOSURF«VGಬHODERUDFLµGHOYLGHVGHODUHFROOLGDDOಬHPERWHOODPHQW



L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

30



PELLW6´OV

WUREDU¢HQD
(OYLVLWDQWHV
(
DUULEDUDDTXH
HVW¢PELWOHVVYDULHWDWVGH
HV´OVGHOD]
]RQDLSRGU¢YYHXUHLWRFDUUOHVGLIHUHQWVV
WH
HUUHVGHODFFRPDUFD



PELLW2ORUV

WUREDU¢HQD
(OYLVLWDQWHV
(
DUULEDUDDTXH
HVW¢PELWXQD
D]RQDRQHOVHXQDVSRG
GU¢HVEULQDU OHVRORUVTXH
HLPSUHJQHQ
HOSURF«VILQV
H
VDDUULEDUDWWHQLUHOYL7R
RWVDTXHOOVDUURPHVTXHP
PDUTXHQODLG
GHQWLWDWGಬXQWWHUULWRULLGRQ
QHQXQD
SDUWLFXODULWDW
S
DOYLGHOD]R
RQD







(VWDWDFWXDO
(


















3URSRVWD=RQ
3
QD([SRVLWLYD
D&HQWUDO
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Sistema estructural
2. Nau central:
Fonamentació : Solera de formigó armat de 15 cm de gruix, com a reforç de les parets existents.
Coberta: Coberta de bigueria de fusta laminada : encavallades i bigueria de fusta laminada tractada realitzades a
taller. Bigueria muntada a testa amb les encavallades. La part més baixa de la nau central no s’intervindrà.
3. Annex:
Fonamentació: Riostres armades formant un anell perimetral i pous en els pilars.
Parets de càrrega de gero de 15 cm. de gruix al darrera i pilars metal.lics tipus HEB perl davant.
Sostres unidireccionals de semi-biguetes i revoltons de formigó.
4. Naus laterals:
Fonamentació : Solera de formigó armat com a reforç de parets existents. A més a més es refoçarà la nau amb
unes riostres per sota de la solera armada.
Coberta: La coberta serà l’existent.

Sistema de compartimentació
Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats per obra humida, amb fàbrica d’obra
ceràmica de diferents gruixos, col·locada amb morter, i també per pladur.

Sistema envolvent
La part de l’envolvent del terra, anirà amb un encatxat de graves, una làmina de polietilè i una solera de formigó
armat, per tal d’evitar humitats de capilaritat.
5. Annex dret:
Coberta plana amb formació de pendents i barrera de vapor, amb acabat de palet de riu.
Façanes davant: Carpinteria d’alumini de color marró fosc, amb vidre doble climalit amb càmara d’aire . La part
superior anirà amb una llinda metal.lica, paret d’obra per revestir, càmara d’aire de 4 cm, aïllament de plaques
de poliestirè expandit de densitat 20, i envà de 7 cm. de pladur. La part d’obra per revestir pel davant anirà amb
una planxa metal.lica tipus corten, que revestirà fins la part superior de la coberta.
Façanes posterior: Paret de 30 cm. e gruix, format per paret d’obra per revestir (darrera), càmara d’aire de 4 cm,
aïllament de plaques de poliestirè expandit de densitat 20, i envà de 7 cm. de pladur.
6. Nau central:
Coberta de panell prefabricat aíllat tèrmicament i a sobre teula sobre rastrell.
Façanes les existent que es rehabilitaran amb els mateixos acabats originals.
Fusteries d’alumini col·locades enrasades interiorment sobre premarcs amb vidre amb càmara d’aire.
7. Nau lateral:
La coberta serà l’existent, i nomès s’aillarà tèrmicament amb un cel ras de plaques de vinit i llana de roca per sota.
Les façanes serán les existents, que es rehabilitaran. Les finestres de la part del darrera, es deixarà l’obertura i es
taparan per l’interior amb pladur
Fusteries d’alumini col·locades enrasades interiorment sobre premarcs amb vidre amb càmara d’aire.
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Sistema d’acabats
Paviments de l’interior amb formigó armat HA-25 amb acabat lliscat i amb efecte òxid.
Cels rasos de plaques fixes de vinil penjat del forjat, amb aïllament de plaques de llana de roca.
A la nau central, les parets es repicaran i es sorrejaran per tal de deixar l’obra vista.

Sistema de condicionament ambiental i serveis
- Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució.
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsica i
230/400 volts en trifàsica) i s’adaptarà al que estableix el REBT “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”
(RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns
així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis.
La xarxa de distribució elèctrica de l’edifici estarà formada per l’escomesa, i la instal·lació d’enllaç, instal.lació
d’enllaç, la xarxa de posta a terra de la instal·lació i els elements metàl·lics necessaris.
La instal·lació d’enllaç estarà formada per la Caixa General de Protecció i Mesura, la Derivació Individual,
l’Interruptor de Control de Potència i els Dispositius Generals de Comandament i Protecció.
Previsió de càrregues de l’edifici: La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà atenent la superficie de tot
l’edifici i de la potencia de les instal.lacions, segons les fitxes adjuntes.
Comptador: Es preveu comptador amb una caixa al costat del carrer.
- Subministrament d’aigua potable:
L’edifici ja disposa d’un comptador d’aigua potable que s’haurà de revisar.
La instal.lació s’haurà de fer tota nova, amb materials actulitzats, i a partir de les seves instruccions
complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d’altres
instal·lacions i serveis.
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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.

1- SE SEGURETAT ESTRUCTURAL
SE 1 Resistència i estabilitat
MEMÒRIA DE CÀLCUL

a) ACCIONS
- Càrregues permanents - Pesos propis
Materials:
Formigó armat
Formigó en massa
Morter de ciment
Morter de pendents d’àrids lleugers
Totxo calat
Totxana
Acer estructural
Fusta laminada

kN/m3
25.0
23.0
19.0
9.0
15.0
12.0
78.5
1.8

Revestiments:
Enguixat
Arrebossat
Sandvitx fusta

kN/m2
0.15
0.20
0.30
2

Elements constructius superficials
Forjat unidireccional, 24+4 cm de cantell
Teulada de teula ceràmica
Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu i terra radiant
Fals sostre de guix
Envans de maó fins a 7 cm de gruix

kN/m
3.50
0.70
1.00
0.20
1.00

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2.55 m)
Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats
Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats
Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior)

kN/ml
5.60
6.45
7.00

Total pesos propis considerats per planta
Sostre planta baixa zones interiors habitatge
Sostre planta baixa – balcó/coberta
Sostre planta coberta plana

kN/m
7.00
7.00
6.50
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- Càrregues Variables (Q)- Sobrecàrregues d’ús

Categoria d’ús
C
G

Subcategories d’ús
C3

Zones us públic
Cobertes
no
accessibles
només
per a conservació

G1

Vestibuls
Cobertes planes

Càrrega
uniforme*
2
(kN/m )

Càrrega
concentrada*
(kN)

5.0

5.0

1.0

1.0

* En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament
amb la càrrega uniforme i separades 1.80 m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de
la càrrega concentrada es fa de manera independent i no simultània.
2
2
** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m a 2 kN/m
Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada.
- Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni
horitzontals.
- Acció del vent:
L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 370 m
Alçada de l’edifici h: 6-7 m
Dimensió x: 28.00 m
Dimensió y: 15.50 m
Esveltesa h/x: 0,25
Esveltesa h/y: 0,045
Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp :
2
Càrrega bàsica de vent, qb=0.50 kN/m
Coeficient d’exposició, ce: planta baixa: 1.3
Coeficient de pressió per edificis: cpx = 0.7 csx = -0.3
Vent direcció x
coberta

2

pressió (kN/m )
0.45

2

succió (kN/m )
-0.19

- Accions tèrmiques:
S’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura de fusta: les encavallades i bigues de fusta, al empotrar-se dins de
l’obra, aniran recobertes amb un protector de poliestirè de 1 cm. de gruix.
No s’han projectat juntes de dilatació de les cobertes planes, al ser de dimensions molt petites.
No calen juntes previstes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les seves dimensions són inferiors a les
distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB SE-F pel cas de parets de totxo ceràmic amb retracció
final del morter  0.15 mm/m i expansió final per humitat de les peces ceràmiques  0.15 mm/m que són les
característiques establertes en projecte per aquests materials.
- Càrrega de neu:
Zona climàtica d’hivern: Zona 3
Alçada topogràfica: 370 m
2
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal i coberta plana: sk = 0.5 kN/m
- Sisme:
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és inferior a ab / g = 0,04 i l’edifici queda exempt del seu compliment.
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- Incendi:
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, concretament segons
l’annex pels elements estructurals de fusta i l’annex pels elements de ceràmica.
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers.
b) FONAMENTS
Resistència i estabilitat
Al ser edifici existents, els fonaments són existents, i es reforçaran amb una solera armada. Pel dimensionat dels nous
fonaments, s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents segons les càrregues puntuals i
corregudes de l’estructura. A més s’han tingut en compte les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i
les bigues centradores.
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i són els
següents:
Situació de
dimensionat

Persistent
o
transitòria

Materials
Tipus

JR

JM

JE

JF

Esfondrament

3,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,8

1,0

1,0

Lliscament

1,5

1,0

1,0

1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

Extraordinària

Accions

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,8

1,0

Esfondrament

2,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,2

1,0

1,0

Lliscament

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

1,2

1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

JR : coeficient parcial per a la resistència del terreny
JM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny
JE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions
JF : coeficient parcial per a les accions
Aptitud al servei
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són:
Valors límit basats en la distorsió angular, ȕ
Tipus d’estructura
Estructures forjats amb envans de separació

Límit
1/500

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 1.0 cm

Materials
- Les característiques del terreny són les que figuren en l’estudi geotècnic adjunt.
- El formigó dels elements de fonamentació, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de l’estructura i amb el
càlcul estructural, serà:
HA-25/B/30/IIa
nivell de control: estadístic
- L’acer d’armar serà:
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T
Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims
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Situació de projecte

Formigó Ȗc

Acer d’armar Ȗs

Persistent o transitòria

1.5

1.15

Accidental

1.3

1.0

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigó i l’acer tenen el valor igual a la unitat.

Geometria
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que fa a les
toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixen
particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

c) ESTRUCTURA
Resistència i estabilitat
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel mètode dels
Estats Límit:
•
Estats Límit Últims
•
Estat Límit de Servei
•
Estat Límit de Durabilitat
comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a
l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades,
que són:
•
•
•

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura
Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de l’estructura
Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats – Materials,
d’aquest apartat.
- per situacions persistents o transitòries,

¦ J G, j Gk , j  J Q,1 Qk ,1  ¦ J Q,i \ 0,i Qk ,i

jt1

i !1

- per situacions extraordinàries,

¦ J G, j Gk , j  A d  J Q,1 \1,1 Qk ,1  ¦ J Q,i \ 2,i Qk ,i

jt1

i !1

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten als especificats
en el DB SE i complementàriament en la EHE i són els següents:
Coeficients parcials de seguretat (J) per a les accions en Estats Límit Últims
Situació persistent/transitòria
Tipus de
Tipus d’ acció
verificació
desfavorable
favorable
Permanent:
Pes propi, pes del terreny
1.35
0.80
Resistència
Empentes del terreny
1.35
0.70
Variable
1.50
0

Estabilitat

Permanent:
Pes propi, pes del terreny
Empentes del terreny
Variable

1.10
1.35
1.50

0.90
0.80
0

Situació extraordinària
desfavorable

favorable

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
0

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
0

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents:
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Coeficients de simultaneïtat

Categoria

\0

\1

\2

C
G

0.7
0

0.5
0

0.3
0

0.5
0.6
0.7

0.2
0.5
0.7

0
0
0.7

Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones destinada a public
Cobertes accessibles només per a conservació
Neu
per alçades  1000 m
Vent
Accions variables del terreny

Aptitud al servei
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible de
deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents:
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:
•
Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes.
•
Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes.
•
Fletxa < 1/300 en la resta dels casos.
Limitacions dels desplaçaments horitzontals:
•
desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici
•
desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar irreversibles són
les anomenades combinacions característiques:

¦ J G, j Gk , j  J Q,1 Qk ,1  ¦ J Q.i \ 0,i Qk ,i

jt1

i !1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar reversibles són
les anomenades combinacions freqüents:

¦ J G, j Gk , j  J Q,1 \1,1 Qk ,1  ¦ J Q,i \ 2,i Qk ,i

jt1

i !1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les anomenades combinacions
quasi permanents:

¦ J G, j Gk , j  ¦ J Q,i \ 2,i Qk ,i

jt1

i !1

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’ajusten als
especificats en el DB SE i complementàriament en la EHE i són els següents:
Coeficients parcials de seguretat (J) per a les accions en Estats Límit de Servei
Tipus d’acció:
desfavorable
favorable
Permanent
1.0
1.0
Variable
1.0
0
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior.
Vibracions i Fatiga:
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de l’estructura i per tant
no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació.

Materials
- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el càlcul
estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà:
pilars de formigó armat:
HA-25/B/20/IIa
nivell de control: estadístic
sostres unidireccional:
HA-25/B/12/IIa
nivell de control: estadístic
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- Acer d’armar:
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims

(*)

Formigó Ȗc

Acer Ȗs

Persistent o transitòria

1.5

1.15

Accidental

1.3

1.0

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei

1.0

1.0

Situació de projecte:

- Acer laminat:
acer EN 10025-2 S275 JR
coeficient de seguretat del material: ȖM1 =1.05
- Fusta laminada:
GL 32
coeficient de seguretat del material: ȖM1 =1.50
- Morters de revestiment:
resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28  2 N/mm2
adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: ı 1.5 N/mm2
coeficient de dilatació tèrmica: Į  12 x 10 -6 ºC-1
gruix del morter: e  20 mm
mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E  25000 N/mm2
retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: İ  0.0004 m/m
- Tractament anticarbonatació:
gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m
resistència a la difusió del CO2: ȝ (CO2) > 1.000.000
resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O)  4 m
2
adherència al formigó ı  3 N/mm
Geometria
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que fa a les
toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que
s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Mètode de càlcul
L’estructura s’ha dimensionat amb el programa WINEVA pels esforços, taules de fusta laminada per les seccions, i per les
seccions del sostre de formigó amb les taules de JIMENEZ-MONTOYA.
L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.
En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte com a
càrregues que graviten sobre l’estructura.
Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de
comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar.
La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de Servei (ELS) com en
Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables,
segons l’establert a l’article 43.
Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com per les d’aptitud
al servei, es troben especificades en plànols i memòria.
Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per situacions persistents i
transitòries com per situacions accidentals, I es troben especificades en aquesta memòria.
Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o sigui, la EHE pel
cas del formigó armat i el DB SE-F pel cas de la fusta. En el cas de les jasseres de fusta, l’empresa subministradora farà els
calculs pertinents i estudiarà l’estructura proposada.
Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat els valors
nominals definits en els plànols del projecte.
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El càlcul de la fonamentació superficial, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha fet segons l’establert en el DB
SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat especificats en aquesta memòria.

Durabilitat
Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents grups d’ambients comuns
per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra:
Elements estructurals de formigó armat : No hi ha elements de formigó armat exposats a la intempèrie, que que tota
l’estructura queda protegida per l’envolvent.
De totes maneres, es considerarà un tipus d’ambient IIa.

Recobriments per Durabilitat i Resistència al foc
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 anys, tipus
d’ambient i/o resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Valors de recobriments de formigó elaborat
amb ciment CEM I o altres tipus o adicions i control d’execució normal.
- Fonaments
- Classe d’exposició: IIa
- Sabates i sabata del mur de contenció: sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm. Cares laterals en contacte amb el
terreny, rnom = 80 mm
- Riostres: sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm. Cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 80 mm
- Estructura
Coberta fusta – recolzaments de paret de 30 cm.
(*)
(alçada d’evacuació < 15 m)

rnom = 25 mm

- Classe d’exposició: I
- Exigències de foc: R 30 / estructura lleugera / calcul de les seccions per un R 30
Coberta plana – forjat unidireccional de 28 cm/parets carregament
(alçada de evacuació < 15 m)

rnom = 25 mm

- Classe d’exposició: I
- Exigències de foc: R 60 / dimensió mínima de les cares dels pilars d’obra de 30x30 i parets d’obra de 15 cm.
- Exigència de durabilitat: rmin = 15 mm / 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució
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Comprovació d’acord amb els DB SE, DB SE M i DB SI 6 d’una bigueta de la coberta de fusta.

BIGA DE FUSTA LAMINADA CLASSE RESISTENT GL-28C
Secció: 90 x 270 mm
Valors estàtics de la secció: A= 24.300 mm2; I=14.762 cm4; W=1.093,4 cm3.
Classe de servei = 1, interior (DE SE-M, 2.2.2.2)
Accions permanents: Pes propi i càrrega permanent = 1,00 kN/m2 (0,1 T/m2)
Accions variables: Sobrecàrrega d’ús = 1,0 kN/m2 (0,1 T/m2) intereix = 1,24 m.
Llum de càlcul = 3,65 m condicions dels nusos: articulat - suport lliscant

A. Estat límit últim a flexió. Combinació característica:
1,00 x 1,24 = 1,24 kN/m
1,00 x 1,24 = 1,24 kN/ml
Md = 1,35 .(1,24 · 3,652) / 8 +1,5 . (1,24 · 3,652 ) / 8 = 2,279 + 3,09= 5,37 kN·m
Comprovació tensional de la secció a flexió:
<P= 1,25 (Taula 2.3 DB SE-M)
Kmod = 0,6 càrregues permanents; Kmod = 0,8 sobrecàrrega d’ús (Taula 2.4 DB SE-M)
Així obtenim: Kmod = ((0,6 x 1,24) + (0,8 x 1,24)) / 1,40 = 1,24
ƒm, d = Kmod .(ƒmk <P) = 1,24 . (28 / 1,25) = 22,40 N/mm2
˰m, d = 5.370.000 / 1.093.000 = 4,91< 22,40 N/mm2, compleix a flexió
B. Estat límit últim a flexió. Combinació en situació accidental d’incendi:
def= dchar,n + ko · do = 16,5 + 7 x 1 = 23,5 mm
dchar,n = En ·t = 0,55 x 30 = 16,5 mm
En = 0,55 segons taula E.1.(fusta laminada)
t = 30 minuts
do = 7 mm
ko = 1 per t ุ20 minuts
Secció eficaç per 30 minuts: 43 x 246,5 mm: A= 10.599,5 mm2; I= 5.367 cm4; W= 435,6 cm3
Md, ƒi = 1. (1,24 · 3,652) / 8 + 1·0,5. (1,24 · 3,652) / 8= 2,06 + 1,03 = 3,09 kN·m
ƒm, d,ƒi = Kmod.(ƒmk/YP = 1

28 / 1.25 = 22,4 N /mm2

˰m, d = Md, ƒi / W = 3.090.000 / 435.600 = 7,09 < 22,4 N /mm2
C. Per poder concloure que la secció compleix amb els 30 minuts de resistència al foc caldria:
1.Comprovar que no falli la trava lateral de manera que no es pugui produir el bolc de l’element durant els 30 min.
Comprovat.
2.Fer la comprovació local de la capacitat portant considerant una sobrecàrrega concentrada
d’acord amb el DB SE-AE.(Càrrega puntual de 0,2kN en el cas d’habitatges): No hi ha càrregues puntuals a coberta.
3.Comprovar la resistència a tallant de la secció per totes les hipòtesis. Compleix.
4.Cal consultar al DB SI 6 (Annex SI E) i al DB SE-M les condicions per l’aplicació d’aquest mètode.
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PERFILS D’ENCAVALLADA DE LAMINADA CLASSE RESISTENT GL-28C
Secció: 110 x 310 mm
Valors estàtics de la secció: A= 34.100 mm2; I=27.308 cm4; W=1.761,8 cm3.
Classe de servei = 1, interior (DE SE-M, 2.2.2.2)
Accions permanents: Pes propi i càrrega permanent = 1,0 kN/m2 (0,1 T/m2)
Accions variables: Sobrecàrrega d’ús = 1,0 kN/m2 (0,1 T/m2) intereix = 3,65 m.
Llum de càlcul = 3,57 m condicions dels nusos: articulat - suport lliscant
A. Estat límit últim a flexió. Combinació característica:
1,00 x 3,65 = 3,65 kN/m
1,00 x 3,65 = 3,65 kN/ml
Md = 12,88 kN·m (segons càlculs)
Comprovació tensional de la secció a flexió:
<P= 1,25 (Taula 2.3 DB SE-M)
Kmod = 0,6 càrregues permanents; Kmod = 0,8 sobrecàrrega d’ús (Taula 2.4 DB SE-M)
Així obtenim: Kmod = ((0,6 x 3,65) + (0,8 x 3,65)) / 1,40 = 3,65
ƒm, d = Kmod .(ƒmk <P) = 28 / 1,25 = 22,40 N/mm2
˰m, d = 12.880.000 / 1.761.000 = 7,31< 22,40 N/mm2, compleix a flexió
B. Estat límit últim a flexió. Combinació en situació accidental d’incendi:
def= dchar,n + ko · do = 16,5 + 7 x 1 = 23,5 mm
dchar,n = En ·t = 0,55 x 30 = 16,5 mm
En = 0,55 segons taula E.1.(fusta laminada)
t = 30 minuts
do = 7 mm
ko = 1 per t ุ20 minuts
Secció eficaç per 30 minuts: 63 x 286,5 mm: A= 18.049,5 mm2; I= 12.281 cm4; W= 858,8 cm3
Md, ƒi = 12,88 kN·m (segons càlculs)
ƒm, d,ƒi = Kmod.(ƒmk/YP = 1

28 / 1.25 = 22,4 N /mm2

˰m, d = Md, ƒi / W = 12.880.000 / 858.800 = 14,99 < 22,4 N /mm2
C. Per poder concloure que la secció compleix amb els 30 minuts de resistència al foc caldria:
1.Comprovar que no falli la trava lateral de manera que no es pugui produir el bolc de l’element durant els 30 min.
Comprovat.
2.Fer la comprovació local de la capacitat portant considerant una sobrecàrrega concentrada
d’acord amb el DB SE-AE.(Càrrega puntual de 0,2kN en el cas d’habitatges): No hi ha càrregues puntuals a coberta.
3.Comprovar la resistència a tallant de la secció per totes les hipòtesis. Compleix.
4.Cal consultar al DB SI 6 (Annex SI E) i al DB SE-M les condicions per l’aplicació d’aquest mètode.
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PERFILS D’ENCAVALLADA DE LAMINADA CLASSE RESISTENT GL-28C
Secció: 110 x 220 mm x 2
Valors estàtics de la secció: A= 48.200 mm2; I=19.521 cm4; W=1.774,6 cm3.
Classe de servei = 1, interior (DE SE-M, 2.2.2.2)
Accions permanents: Pes propi i càrrega permanent = 1,0 kN/m2 (0,1 T/m2)
Accions variables: Sobrecàrrega d’ús = 1,0 kN/m2 (0,1 T/m2) intereix = 3,65 m.
Llum de càlcul = 3,57 m condicions dels nusos: articulat - suport lliscant
A. Estat límit últim a flexió. Combinació característica:
1,00 x 3,65 = 3,65 kN/m
1,00 x 3,65 = 3,65 kN/ml
Md = 3,13 kN·m (segons càlculs)
Comprovació tensional de la secció a flexió:
<P= 1,25 (Taula 2.3 DB SE-M)
Kmod = 0,6 càrregues permanents; Kmod = 0,8 sobrecàrrega d’ús (Taula 2.4 DB SE-M)
Així obtenim: Kmod = ((0,6 x 3,65) + (0,8 x 3,65)) / 1,40 = 3,65
ƒm, d = Kmod .(ƒmk <P) = 28 / 1,25 = 22,4 N/mm2
˰m, d = 3.130.000 / 1.774.60 = 1,76< 22,40 N/mm2, compleix a flexió
B. Estat límit últim a flexió. Combinació en situació accidental d’incendi:
def= dchar,n + ko · do = 16,5 + 7 x 1 = 23,5 mm
dchar,n = En ·t = 0,55 x 30 = 16,5 mm
En = 0,55 segons taula E.1.(fusta laminada)
t = 30 minuts
do = 7 mm
ko = 1 per t ุ20 minuts
Secció eficaç per 30 minuts: 63 x 196,5 mm: A= 12.379,5 mm2; I= 3.953 cm4; W= 403,3 cm3
Md, ƒi = 3,13 kN·m (segons càlculs)
ƒm, d,ƒi = Kmod.(ƒmk/YP = 1

28 / 1.25 = 22,4 N /mm2

˰m, d = Md, ƒi / W = 3.130.000 / 403.300 = 7,76 < 22,4 N /mm2
C. Per poder concloure que la secció compleix amb els 30 minuts de resistència al foc caldria:
1.Comprovar que no falli la trava lateral de manera que no es pugui produir el bolc de l’element durant els 30 min.
Comprovat.
2.Fer la comprovació local de la capacitat portant considerant una sobrecàrrega concentrada
d’acord amb el DB SE-AE.(Càrrega puntual de 0,2kN en el cas d’habitatges): No hi ha càrregues puntuals a coberta.
3.Comprovar la resistència a tallant de la secció per totes les hipòtesis. Compleix.
4.Cal consultar al DB SI 6 (Annex SI E) i al DB SE-M les condicions per l’aplicació d’aquest mètode.
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2- SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

SI 1 Propagació interior / SI 2 Propagació exterior / SI 6
Estructura:
- Alçada d’evaquació < 15 m. per tant ha de complir en general R90.
- No hi ha escales. No hi ha vestíbul d’independència.
- L’edifici té coberta lleugera, no prevista per evacuació d’ocupants. Resistència de R30.
Resistència al foc de parets mitgeres:
- No hi ha parets mitgeres. No hi ha façanes veïnes.
Sectors d’incendi:
- L’edifici és de pública concurrencia, i NO excedeix de 500 persones: un sòl sector d’incendi.
- Espai diàfan com la sala, constitueix un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície
construïda que s’estableix, es desenvolupa a una planta i les seves sortides comuniquin directament a
l’espai exterior,en el 75% del perímetre de façana. No existeix cap zona habitable. Els materials de
revestiment en parets i sostres son del tipus B-s1. La densitat de càrrega de foc < 200 Mj/m2.
Alçada d’evacuació:
- Aquesta és de 0 m., < 15 m. EI 90. Els elements separadors de sectors.
Locals de ric especial:
- En el projecte no hi ha locals de rics especial .
Materials revestiment:
- Els terres es preveuen de formigó: CFL-s1
- Les parets seran d’obra vista i serà del tipus B-s1, d0.
- La coberta principal serà de fibres de fusta i serà del tipus B-s1, d0.
- El fals sostre seran del mateix tipus de fibres de fusta que la coberta, i serà del tipus B-s1, d0.

SI 3 Evacuació
Calcul de l’evacuació:
Projecte Centre d’Interpretació
Ús públic, galeríes art, exposicions, etc.
1 p / 2 m2
Museus
1p / 2 m2
Exposicions temporals / Botiga / Espai cooperatiu
Vestíbuls generals
1p / 2 m2
Vestíbul 1
Serveis
1p / 3 m2
Serveis

64 persones
33 persones
8 persones
3 persones

Altre dependències
Ús públic, galeríes art, exposicions, etc.
1p / 2 m2
Altres sense especificar

33 persones

OCUPACIÓ TOTAL DEL CONJUNT

141 persones
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- L’edifici disposarà de 2 sortides d’emergència per a una capacitat màxima de 141 persones. A més a
més, els dos edificis laterals ténen sortides diferenciades.
Espai exterior segur:
- El número d’ocupants previstos per la sortida és de S>0,5 m2/p. 200 > 150, contemplant l’espai del
davant de l’edifici.
3.1. Elements d’evacuació:
- El dimensionat de les portes és de 2 x 226 i 1 x190 m. superior a P/200 = 150 cm. , manuals i
abatibles en sentit del recorregut, i per tant, són superiors a 80 cm. d’amplada.
- No hi ha passos, ni escales, ni rampes a l’interior del projecte.
Elements al’aire lliure:
- Escales exteriors: L’amplada serà de 1 m. > 0,80 m.
- Rampa exterior: L’amplada serà de 1,5 m. > 0,80 m.
3.2. Recorregut d’evacuació:
- Sortides i recorreguts: El nombre de sortides és de 2. El recorregut d’evacuació màxim és de 15 m. <
50 m. En general, el recorregut d’evacuació serà inferior a 25 m.
3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència:
- Hi haurà senyalització d’emergència en cada sortida.

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
- Es comprovarà que existeixi un hidrant exterior d’incendi a menys de 100 m de la façana de l’edifici.
- Es col·locaran cinc extintors a tot el conjut:
1

de CO2 a la nau principal, al costat de les instal.lacions elèctriques

1

de pols seca de 12 kg a la nau principal

3

de pols seca de 6 kg a les dues naus laterals i al vestíbol del costa de la nau .

- Es col.locaran detectors iònics de fums segons plànols.

SI 5 Intervenció de bombers
Espais per intervenció de bombers:
- Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació inferior a 9 m, no ha de disposar d’un espai de
maniobra d’amplada 5 m. i alçada lliure de l’edifici. Tot i així, l’edifici disposa d’aquest espai.
- En edificis de fins a 15 m. d’alçada d’evaquació, la separació màxima del vehicle a la façana és de 3 m. i la
distància màxima per poder arribar a totes les zones és de 23 m.
Vials d’accés per a bombers:
- Ample > 3,5 m. / Alçada lliure: > 4,5 m. / Capacitat portant del vial: 20 kn/m2
- El pati de davant de l’edifci, tindrà una amplada de 5 m., que permet l’accés d’un camió de bombers.
Forats de façana:
- L’edifici projectat té una façana accessible es troba la sortida d’evacuació, a través de 2 portes >80 cm. amb
obertura cap a l’exterior.
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3- SUA: SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SU del CTE
per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als
usuaris.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat
d’utilització, DB SU, així com al Decret 259/2003 de “Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges”
i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i als quals
es dóna resposta des del disseny de l’edifici:

SUA 1 Risc de caigudes
- A totes les zones de l’edifici es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de
barreres de protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de l’alçada del desnivell que s’està
protegint.
- L’accés principal es farà a través d’una porxada existent amb un paviment antideslliçant.
- A l’interior de l’edifici, no hi ha desnivells i per tant no caldran les barreres de protecció.
- Es considera la configuració de les escales i la neteja dels vidres transparents exteriors al ser tots ells
practicables o fàcilment desmuntables.

SUA 2 Impactes o enganxades
- En el projecte no hi ha portes corredisses.
- Les portes i finestres seran d’accionament manual.
- Les portes oscil.lants de la nau dreta, s’obriran de manera que quedi un pas de 95 cm per cada costat.

SUA 3 Immobilització
- Els diferents banys dels habitatges tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior, per tal
d’evitar possibles atrapaments.

SUA 4 luminació inadequada
- A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació inadequada
complint els nivells d’il·luminació assenyalats .
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Zona

Iluminancia mínima
[lux]

Interior

Exclusiva

per

a

Escales

75

persones
factor d’uniformitat mitjà

fu  40%

- Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, en les portes d’accés de la nau
principal, nau dreta i annex dret, i en els serveis.

SUA 7 Vehicles en moviment
- Els patis exteriors seran principalment d’ús peatonal. Nomès s’acceptaran vehicles de serveis d’urgència
(ambulàncies, bombers, policia local, mossos ....) i els vehicles de càrrega / descàrrega de material per
exposicions.
- L’accés de vehicles per subministrament, és a través d’una rampa molt pronunciada del 25 %.
- L’accés i sortida dels vianants de l’edifici és peatonal , a través d’una rampa de 1,50 m. amb una pendent del
10 %, i unes escales exteriors de 1,00 m. d’amplada.

SUA 8 Acció del llamp
- No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el
nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor d’aquest està dins dels marges on la instal·lació no és obligatòria.
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4- HS: SALUBRITAT (Higiene, salut i medi ambient)

HS 1 Protecció enfront de la humitat (fitxa adjunt)
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1.
Les façanes actuals, ténen una altura de coronació inferior a 15 m:
- zona eòlica C,

- zona pluviomètrica III,

- Quan es faci l’arrencada del paviment i solera actuals de les parts de l’edifici, es verificarà l’estat es que es
troba el subsòl, s’afegirà una capa de grava seca de 15 cm de gruix, es col.locarà una làmina de polietilè, per
tal de protegir l’edifici enfront la humitat, i una solera armada.
- El pati exterior del costat dret, es rejuntarà, per recuperar l’embornal existent, i reconduir les aigües pluvials.

HS 2 Recollida i evacuació de residus
- El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors porta a porta.
Els residus que es generin de les diferentes activitats, es depositaran amb quatre contenidors petits de les
fraccions d’envasos, cartrons, vidre i orgànica, que es reciclaran amb el porta a porta diari.
- A nivell del pati exterior, es col.locaran dues papereres, per tal de atendre als grups que visitin la instal.lació.
HS 3 Qualitat de l’aire (fitxa adjunt)
L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir els objectius de garantir les exigències bàsiques de
qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior:
- L’edifici ventila a la carretera de Castellet, a través d’uns patis semi interiors. Els patis permeten inscriure
cercles de D 3 m i D  H edifici/3.
- Els serveis tindràn uns extractors mecànics amb una sortida directa cap a l’exterior.
- Els magatzems també tindran una reixa de ventilació natural.
- Les sales, tenen finestres o portes que obren a l’exterior, i que tenen una superfície de ventilació superior a
1/20 Sútil peça (HS 3) i obren als espais exteriors definits al punt anterior(D  H/3 i  3 m).
HS 4 Subministrament d’aigua (fitxa adjunt)

HS 5 Evacuació d’aigües (fitxa adjunt)
Es dimensionaran les tuberies suficientment: els waters seran de pvc de d110 i els lavados de pvc de d60.
Cada aparell disposarà de sifó. S’evitaran recorreguts massa llargs, i conexions amb angles fins a 45 º o
inferiors.
Els claveguerons seran de pvc de d125.
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5- HR: PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL
Es garanteix l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el DB HR.

L’edifici garanteix l’aïllament acústic en les següents situacions:

- Aïllament del soroll aeri procedent de l’exterior en funció dels següents índex de soroll dia Ld:
La façana a carretera de Castellet, presenta un índex de soroll dia, Ld, de 60dBA, ja que no està exposada
directament a soroll d’automòbils, o altres.

- Aïllament del soroll procedent entre mateixes unitats d’ús: 33 dBA

- Els edificis d’habitatges veïns queden protegits de les molèsties acústiques que pugui produir l’edifici del
Centre d’Interpretació i altres annexes, donat que aquest es troba a una cota de 2,75 m, que és molt inferior a
la cota respecte a la Carretera de Castellet.
Això fa que les molèsties acústiques produïdes per l’edifici quedin esmorteïdes pel desnivell entre cotes i pel
talús que hi ha entre l’edifici i la Carretera de Castellet.
De la mateixa manera, el Centre d’Interpretació quedarà aillat acústicament, evitant possibles sorolls produits
pel carrer i per l’entorn colindant, donant-li un valor afegit.
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6- HE: ESTALVI D’ENERGIA
HE Estalvi d’energia.
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la demanda
energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, disposant de sistemes d’il·luminació
eficient a les zones comuns i a l’aparcament i incorporant energia solar tèrmica per a la producció d’aigua
calenta sanitària.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici.

HE 0 Limitació del consum (fitxa)

HE 1 Limitació de la demanda energètica (fitxa)
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del qual s’adjunta
una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i els
tancaments que conformen l’envolvent:
L’edifici principal disposa d’unes parets de 30 cm., i el seu ús serà continu intensiu els caps de setmana.

HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar
dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament
d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La definició de les instal·lacions es fa a la Memòria descriptiva i constructiva
del projecte.
La sala principal de la nau es climatitzarà amb uns aparells calefactors elèctrics col.locats a la part baixa de els
parets, i es recircularà l’aire per tota la sala. Els edificis laterals es climatizaran amb aparells d’aire fred/calent.
On s’ubicala recepció hi anirà una estufa de pellet.

HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (fitxa adjunta)
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) serà de 4 W/m2 (per a cada 100 lux) per
a les zones comunes/serevis i de 8 w/m2 a la sala principal i altres sales.
HE4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària
No es preveu la col.locació de plaques solars donat que per l’ús de l’edifici no requereix ACS. En tot cas, i si
l’edifici ho requereix, sempre es podrà realitzar la instal.lació en la segona fase.
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7- DECRET D’ECOEFICIÈNCIA
Fitxa adjunta projecte bàsic i executiu.
Punts a tenir en compte:

-

Reutilització de teules de la nau principal per les edificacions laterals.

-

Sistema prefabricat de fusta industrialitzat, amb aïllament.

-

La carpinteria serà d’alumini tèrmic de transmitància igual o inferior a 0,56 w/m2k.
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8- JUSTIFICACIÓ DEL TAAC (Taula d’Accessibilitat d’Activitats de Catalunya)

TAAC. DT-1: CRITERIS GENERALS D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT
A LES ACTIVITATS EN EDIFICIS EXISTENTS
L’àmbit d’aplicació d’aquests criteris serà tots els establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic i
que hagin de justificar el compliment de la normativa d’accessibilitat.
Queden exclosos els establiments en edificacions de nova construcció, els quals han de justificar el compliment del Decret
135/1995 i del DB-SUA de manera simultània, aplicant sempre el paràmetre més exigent.

TAAC. DT-2: CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC
Ús Pública concurrència (Cultural, Recreatiu-Esbarjo, Restauració, Esportiu, Religiós, Mitjans de transport)
- Museus
- Sales de congressos
- Biblioteques
- Sales d'exposicions
…….
TAAC. DT-3: CAMBRES HIGIÈNIQUES . CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS
D’ÚS PÚBLIC (en funció del tipus d’actuació)
DT-3.2 ..... ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA o D'ÚS DOCENT
L’actuació es trobaria dins d’un canvi d’ús.
Es modifica la distribució general (veure DT-1, punt 8).
L’equipament te una supercie útil igual a 240,18 m2 < 250 m2
Com a CONCLUSIÓ, S’ha de cumplir les prescripcions del Decret 135/92 - Annex 2: Disposar, com a mínim, d'una cambra
higiènica adaptada que compleixi les condicions de l'apartat 2.4.3 de l'annex 2 del D.135/95

TAAC 4: ACCÉS . CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D’ÚS PÚBLIC
(en funció del tipus d’actuació)
DT-4.4 ..... ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA o D’ÚS DOCENT a nivell de via pública
L’actuació es trobaria dins d’un canvi d’ús.
Es modifica la distribució general (veure DT-1, punt 8).
L’equipament te una supercie útil igual a 240,18 m2 < 250 m2
Com a CONCLUSIÓ, S’ha de Suprimir graó i realitzar una Rampa adaptada, cumplint amb el Decret 135/95.
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9- DECRET D’ACCESSIBILITAT 135/1995
El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen el Codi d’Accessibilitat de
Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de manera que es satisfà el requisit bàsic
d’accessibilitat establert a la LOE.
L’edifici disposa d’un itinerari practicable que el comunica amb la via pública i uneix l’equipament amb un espai
exterior, que en un futur s’adaptarà amb una rampa amb pendents inferiors al 10 %.
En aquesta fase, no es contempla realitzar la rampa, però es farà paral.lelament, amb una financiació
paral.lela, i es realitzarà amb el mateix temps que les obres del Centre d’Interpretació Enoturistic de
l’Escorxador.
Per altre banda, l’edifici principal, és d’una sola planta i no tindrà barreres arquitectòniques.
S’adjunta la fitxa justificativa del D. 135/1995, on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari
practicable.
En quan als serveis, també s’ha previst fer-ne un d’adaptat segons normativa vigent.
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10- FITXES DE CUMPLIMENT
-

CTE – DB – SE : GEOTÈCNIC

-

CTE – DB – HS: HS, HS1

-

CTE – DB – HE : HE0, HE1, HE3, RITE

-

CTE – DB – HR:

-

CTE – DB – SU :

-

CTE – DB – SI: PUBLICA CONCURRENCIA

-

ECOEFICIÈNCIA

-

SISMICA

-

ACCESSIBILITAT D135-95

-

RESIDUS
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CTE - SEGURETAT ESTRUCTURAL
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic

Ref. del projecte Escorxador

Ajuntament de Navàs

1.- IDENTIFICACIÓ DEL SOLAR I DE L’EDIFICI
Situació:

Ctra. Castellet s/n

Municipi:

NAVÀS

Dificultats d’accés:
Observacions:

Edificació existent

Plantes sobre rasant:

1

Ús principal:

Plantes sota rasant:

0

Ús principal:

TOTAL de plantes

1

Superfície construïda total de l’edifici < 300 m2
Superfície d’ocupació en planta

(1)

Pública concurrència

✔

< 10.000 m2

CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

Superfície construïda total de l’edifici >300 m2
Superfície d’ocupació en planta

(1)

> 10.000 m2
-

(segons taula 3.1)

✔

Edificació aïllada
Edificació entre mitgeres
Edifici veí de la dreta

Plantes sobre rasant:

0

Plantes sota rasant:

0

Configuració constructiva:
Tipus de fonamentació:
Edifici de l’esquerra

Plantes sobre rasant:

0

Plantes sota rasant:

0

Configuració constructiva:
Tipus de fonamentació:
Façana de davant llinda amb:
Façana de darrera llinda amb:
Observacions:

Carrer amb circulació rodada
Zona privada aliena sense circulació

Tipus d’estructura previst:
Murs de càrrega amb forjats unidireccionals de formigó
Càrregues aproximades sobre els elements de suport
Pilars (kN)
Murs (kN/ml)
mínima
mínima
360 mitja
mitja
màxima
màxima
Observacions:

72

Els murs de càrrega existents, ténen algunes lesions no massa importants. El paviment de la
banda dreta si que ténen problemes d'enfonsament.

(1)

A efectes de reconeixement del terreny, la superfície d’ocupació a considerar és la de l’edifici o del conjunt d’edificis d’una mateixa promoció.
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CTE –SEGURETAT ESTRUCTURAL
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic

2.- PREVISIÓ DEL TIPUS DE TERRENY
Tipus de fonamentació habitual de la zona:
No es disposa d’aquesta informació
Directa per fonaments aïllats
Fonamentacions de tipus variables o profundes

✔

Cal considerar la possibilitat de que
poden donar-se possibles inestabilitats o lliscaments
es pot haver contaminat o modificat el terreny per usos anteriors
poden haver-hi obstacles enterrats
es poden haver fet moviments de terres en el solar
Altres:

✔

Es faran cates per veure la duresa del terreny per tal d'adoptar mesures.

3.-DOCUMENTACIÓ ANNEXA
Junt amb aquest full s’adjunten:
Plànol topogràfic acotat
Esquema de localització en planta de les edificacions previstes i les veïnes

✔

Esquema aproximat de la situació dels punts de suport de l’estructura

✔

Secció o seccions esquemàtiques de l’edifici (plantes sobre i sota rasant amb indicació de la rasant)
Altres:

4.- CONTINGUT DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC
Tenint en compte que en el projecte es preveuen les següents actuacions:
Fonamentació de l’edificació projectada
Excavacions pròpies de la fonamentació
Altres excavacions
Elements de contenció del terreny
Elements constructius horitzontals en contacte amb el terreny (terres)
Reblerts
Altres:

✔

✔
✔

L’estudi geotècnic que es sol·licita haurà d’aportar totes les dades i recomanacions necessàries per dur a terme
el disseny, el dimensionat i la construcció de la fonamentació i el condicionament del terreny.
El seu contingut s’ajustarà a les prescripcions del DB SE-C del CTE i comptarà amb el preceptiu visat col·legial.

5.-CONFIRMACIÓ DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC
Un cop iniciades les obres, a la vista del terreny excavat i per a la correcta situació dels elements de
fonamentació, l’autor de l’estudi geotècnic comprovarà la validesa i suficiència de les dades que hi consten. En
cas contrari es comunicarà al Director d’Obra qui adequarà la fonamentació i la resta de l’estructura a les
característiques geotècniques del terreny.
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la Part I del CTE)

✔

Façanes
Mitgeres descobertes

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

II

III

Zona eòlica

✔

IV

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

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

d 15

✔

16-40

41-100

E0

E1

Classe d’entorn Taula 6

Grau d’impermeabilitat

✔
3

✔

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FAÇANA CARA
VISTA

Amb
cambra
d’aire

Ventilada

Grau d 5

B3+C1

No
ventilada

Grau d 2

B1+C1+J1+N1

Amb
cambra
d’aire

Amb
cambra
d’aire

B2+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1
B1+C1+J1+N1

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 2

R1+C1

Grau d 3

R1+B1+C1

Grau d 5

R3+C1

Ventilada aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R2+C1

Grau d 5

R3+C1

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R2+B1+C1

Grau d 5

R3+C1

Ventilada
No
ventilada

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
DISCONTINU

B1+C1+H1+J2+N2

Grau d 4
Grau d 2

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
CONTINU

Grau d 3

No
ventilada
Sense cambra d’aire

C1+H1+J2+N2

✔

B2+C1+J1+N1

C1+H1+J2+N2

✔

✔
B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

t 10

-2

✔

Alta

Grau d’impermeabilitat

d 10

-5

10-5<Ks<10-2

(3)

Mitja

✔

Baixa

> 10

✔

d 10

Grau d’impermeabilitat

Mitja

✔

Baixa

(4)

3

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

Alta

-5

4

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

IV

(6)

Taula 6

d 15

✔

Grau d’impermeabilitat

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

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

✔

16-40

41-100

E0

E1

✔

(7)

3

✔

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament.

✔

CTE

HS

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

P. BÀSIC
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

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

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

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal o

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

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

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

✔

CTE

HS

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

Interior dels habitatges

Ventilació
general
(apartat 3.1.1)

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

Àmbit:

Conjunt de l’habitatge

Sistemes:

- Híbrid, o bé

Cabals
mínims:

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

- Mecànic

(taula 2.1)

menjador

Extracció de
l’aire viciat (2)

- Banys

o 15 l/s local

- Cuina

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

2

aparells de combustió

Ventilació
addicional
(apartat 3.1.1)

Àmbit:

Cuina

Cabal
mínim:

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

o 50 l/s

(taula 2.1)

Ventilació
complementària
(apartat 3.1.1)

Magatzem de residus en
(4)
edificis d’habitatges

Cabal mínim:

Àmbit:

Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables.

(apartat 4.4)

Superfície practicablet 1/20 Superfície útil del local

10 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.2)

(1)

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

Trasters en edificis
d’habitatges

Cabal mínim:

0,7 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.3)

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

Aparcaments

Cabal mínim:
(taula 2.1)

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

120 l/s plaça

Sistema de ventilació:
(apartat 3.1.4)

(1) (2)

- Natural, o bé
- Mecànic

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

(5)

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

✔
✔

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

(2)

(4)

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

b)

A t F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m.

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

(3)

a)

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

Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el D. 259/2003
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta de l’edifici.
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació.

(5)

Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997).

(6)

Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

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

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

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

S’establiran
discontinuïtats entre:

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

Buidat de la xarxa:

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

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

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

✔

✔

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

Pressió:

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

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

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

Dimensions dels locals

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

Accessibilitat de la
instal·lació

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

Identificació

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

Comptatge

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

Xarxa de retorn d’ACS

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

Dispositius d’estalvi
d’aigua

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

✔

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

Objecte

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

Ventilació

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

Traçat

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

✔

Dimensionat

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

✔

Manteniment

 Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.
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 obranovaiampliació
altresusosdiferentsd’habitatge
R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  Escorxador
DADES
Obranova

Tipusd’intervenció:

Intervencióenedificisexistents:

✔

Ampliació

Centre Interpretació

Úsedifici:
Càrregainterna:

baixa

Climahivern:

A

B

✔

✔

C

mitja

D

moltalta

alta

Climaestiu:

E

✔

1

2

4

3

JUSTIFICACIÓDELCOMPLIMENTDEL’EXIGÈNCIA
✔

Valorsdelademandaenergètica
Elpercentatged’estalvidelademandaenergèticaconjuntadecalefaccióirefrigeració(1),enrelacióal’edificidereferència(2)és:
Estalvimínimdelademandaenergèticaconjunta
respecteladel’edificidereferència
càrregadelesfontsinternes
climad’estiu

estalvi:

70,0

✔

%

ш

1
2
3
4

baixa

✔

mitja

25%

25%

alta
25%

moltalta

25%

25%

25%

10%

25%

20%

15%

0%

25%

20%

15%

0%

10%

procedimentdecàlcul: CE X
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✔

Limitaciódelescondensacionsintersticials
verificaciómitjançant: indicar

(1) Dconjunta=Dcal+0,70Dref,peraedificissituatsenterritoripeninsular
Dconjunta=Dcal+0,85Dref,peraedificissituatsenterritoriextrapeninsular
(2) Edificidereferència:edificiobtingutapartirdel’edificiobjecte(edificiprojectat)queesdefineixamblasevamateixaforma,mida,orientació,zonificació
interior,úsdecadaespaiiobstacles,ambunessolucionsconstructivesambparàmetrescaracterísticsigualsalsestablertsal’ApèndixDdelDBHE1.
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 Obranovaiampliació
altresusosdiferentsd’habitatge


R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e : Escorxador
DADES
Obranova

Tipusd’intervenció:

✔

Intervencióenedificisexistents:

Ampliació



definir ús

Úsedifici:




Càrregainterna:


✔

baixa

mitja



Climahivern:

moltalta

alta



B

A

✔

C

D



Climaestiu:

E

✔

2

1




3

4

EXIGÈNCIES
✔

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


Càrregadelesfontsinternes
Climad’estiu
✔

✔

baixa

✔

mitja

1
2
3

25%
25%
25%

25%
25%
20%

4

25%

20%

alta

25%

moltalta


15%

10%
10%
0%

15%

0%



25%

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

(1)

Superfícieútildelsespaishabitablesdel’edifici

1/1

HE0

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

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  ESCORXADOR



DADES
Tipusd’intervenció:

Obranova

Ampliaciód’edificiexistent

✔


Úsdel’edifici:
✔

 

m2 

Sup.Útil(1)=

Habitatges



A l t r e  ú s :  Centre Interpretació


Zonaclimàticahivern:



A

B

✔

C

D

E



JUSTIFICACIÓDECOMPLIMENTDEL’EXIGÈNCIA



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

valordecàlculCep



A

Cep=



B

Cep=



C

Cep=



D

Cep=



E

Cep=

ч
ч
ч
ч
ч

valorlímitCep,lim

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





















procedimentdecàlculdelconsumenergètic:

✔

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


Indicadordeconsumenergèticd’energiaprimàrianorenovable



Classe:

B

шClasseB





procedimentdecàlculdelaqualificacióenergètica: CERMA

(1)Superfícieútildelsespaishabitablesdel’edifici
1/1

HE0
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h ab it atg e i a l t re s u so s

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  ESCORXADOR




DADES
Tipusd’intervenció:

Obranova

✔

Ampliaciód’edificiexistent


Úsdel’edifici:

✔

 

Habitatges

m2 

Sup.Útil= 24,00

Altreús:




Zonaclimàticahivern:



A

✔

B

C

D

E



EXIGÈNCIA
Edificisd’úshabitatge

✔

Elconsumenergèticd’energiaprimàrianorenovabledel’edificiodelapartampliadanohadesuperarel
valorlímitCep,limenfunciódelazonaclimàtica

Clima



A

Cepч 40 

1000
S



kWͼh/m2ͼany





B

Cepч 45 

1000
S



kWͼh/m2ͼany



C

Cepч 50 

1500
S

 112,50

kWͼh/m2ͼany





D

Cepч 60 

3000
S



kWͼh/m2ͼany





E

Cepч 70 

4000
S



kWͼh/m2ͼany
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C o n s u m  e n e r g è t i c  d ’ e n e r g i a  p r i m à r i a , Cep





✔













Edificisd’úsdiferentald’habitatge
Laqualificacióenergèticaperal’indicador“consumenergèticd’energiaprimàrianorenovable”del’edificiola
partampliadahadeserd’unaeficiènciaigualosuperioralaclasseB,d’acordalprocedimentbàsicperala
certificaciód’eficiènciaenergèticadelsedificis.
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R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  Escorxador
TIPUSD’INTERVENCIÓ(*)
Edificidenovaconstrucció
✔

Intervencióenedificisexistents
canvid'úscaracterísticdel'edifici

✔

canvisd'activitatenunazonadel'edificique
ї adequaciódelainstalͼlaciód'aquestazona
impliquiunvalormésbaixdelVEEIlímit,respecteal
del'activitatinicial

✔

ї d’aplicacióenl’àmbitdelprojecte
intervencionsenedificisambunasuperfícieútil
totalfinal>1.000m2(incloseslespartsampliades,si
s'escau),enlaqueesrenovimésdel25%dela
superfícieilͼluminada
ї s'adequaràlapartdelainstalͼlaciórenovadaoampliadapertaldequees
compleixinelsvalorsdeVEEIlímitenfunciódel'activitat

altresintervencionsenlesqueesrenovioampliï
unapartdelainstalͼlació:

quanlarenovacióafectiazonesdel'edificiperalesques'estableixila
obligatorietatdesistemesdecontroloregulació,se'ndisposarà.

EXIGÈNCIES
✔

VEEIvalord’eficiènciaenergèticadelainstalͼlació(W/m2)
Esgarantiranelsvalorslímitsfixatsacontinuacióenfunciódel’úsdecadazona:
(elvalorincloulailͼluminaciógeneralilad’accent,excloulad’ilͼluminaciód’aparadorsizonesd’exposició)
administratiuengeneral
andanesd’estacionsdetransport

estacionsdetransport(6)
supermercats,hipermercatsigransmagatzems

3

salesdediagnòstic(1)

zonescomunesenedificisŶŽresidencials

3,5

aulesilaboratoris(2)

centrescomercials(s’excloulesbotigues)(7)

habitacionsd’hospital(3)

6

hosteleriairestauració(8)

recintesinteriorsnodescritsenaquestllistat

religiósengeneral

zonescomunes(4)

4

magatzems,arxius,salestècniquesicuines

✔

aparcaments

salesd’actes,auditorisisalesd’úsmúltipleiconvencions;sales
d’ocioespectacle,salesdereunionsisalesdeconferències(9)

8

botiguesipetitcomerç

espaisesportius(5)

✔

5

biblioteques,museusigaleriesd’art

pavellonsd’exposicionsofires

habitacionsd’hotels,hostals,etc.

10

localsambnivelld’ilͼluminació>600lux

2,5

Potènciainstalͼladaal’edifici(W/m2)

©  2 0 1 4   OficinaConsultoraTècnicaColͼlegid'ArquitectesdeCatalunyamaig2014

Enfunciódel’úsdel’edifici,lapotènciainstalͼladaenilͼluminació(làmpares+equipsauxiliars)nosuperaràelssegüentsvalors:
comercial

aparcament

docent

administratiu

hospitalari
✔

✔

15

residencialpúblic

5
12

restauració

18

altres

10

edificisambnivelld’ilͼluminació>600lux

25

auditoris,teatres,cinemes

Sistemesdecontroliregulació
Peracadazonaesdisposaràde:
Ͳ unsistemad’encesaiapagadamanual,amancad’unaltresistemadecontrol(nos’acceptacomaúnicsistemadecontroll’encesai
apagadadesdelquadreelèctric)
Ͳ unsistemad’encesaperhoraricentralitzatacadaquadreelèctric
Perazonesd’úsesporàdic:
Ͳ elcontrold’encesaiapagadas’hauràdeferpersistemadecontroldepresènciatemporitzat,obépolsadortemporitzat
Perazonesambaprofitamentdelallumnatural(**):
Ͳ s’instalͼlaransistemesqueregulinelnivelld’ilͼluminacióenfunciódel’aportaciódellumnatural:
මenleslluminàriessituadessotaunalluerna
මenleslluminàriesd’habitacionsdemenysde6mdeprofunditat
මenlesduesprimereslíniesparalͼlelesdelluminàriessituadesaunadistància<5mdelafinestra
(*)

S’exclouendel’àmbitd’aplicaciógeneral:interiorsdelshabitatges;construccionsprovisionalsambunperíoded’utilitzacióprevistч2
anys;edificisindustrials,deladefensaiagrícolesopartsdelsmateixos;edificisaïllatsambsup.útiltotal<50m2;edificishistòrics
protegits;enllumenatsd’emergència

(**)

D’aplicacióenzonesambtancamentsdevidreal’exterioroapatis/atrisionesdoninunesdeterminadesrelacionsentrel’edifici
projectat,l’obstacleexterior,lasuperfícievidradad’entradadellumilessuperfíciesinteriorsdellocal(veureDBHEͲ3art.2.3b).
S’exclouendel’aplicaciód’aquestpunt(aprofitamentdelallumnatural):zonescomunesd’edificisnoresidencials;habitacions
d’hospital;habitacionsd’hotels,hostals,etc.;botiguesipetitcomerç
1/2
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Notes
Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraldesalestalscomsalesd’examengeneral,salesd’emergència,salesd’escàneriradiologia,
salesd’examenoculariauditiuisalesdetractament.Quedenexclososlocalstalscomsalesd’operació,quiròfans,unitatsdecures
intensives,dentista,salesdedescontaminació,salesd’autòpsiesimortuorisialtressalesque,perlasevaactivitat,espuguinconsiderar
comasalesespecials.

(2)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciódel’aulailespissarresdelesaulesd’ensenyament,aulesdepràcticad’ordinador,música,laboratoris
dellenguatge,aulesdedibuixtècnic,aulesdepràctiquesilaboratoris,manualitats,tallersd’ensenyamentiaulesd’art,aulesde
preparacióitallers,aulescomunsd’estudiiaulesdereunió,aulesdeclassesnocturnesieducaciód’adults,salesdelectura,llars
d’infants,salesdejocdellarsd’infantsisalademanualitats.

(3)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminacióinteriordel’habitacióielbany,formadaperlailͼluminaciógeneral,ilͼluminaciódelecturai
ilͼluminacióperaexàmenssimples.

(4)

Espaisutilitzatsperqualsevolpersonaousuaritalscomrebedors,vestíbuls,passadissos,escales,espaisdetrànsitdepersones,lavabos
públics,etc.

(5)

Incloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciódelterrenydejocidelesgradesd’espaisesportius,tantperaactivitatsd’entrenamentcomde
competició,perònoincloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciónecessàriesperalesretransmissionstelevisades.Lesgradesseranassimilables
azonescomunes.

(6)

Espaisdestinatsaltrànsitdeviatgerstalscomrebedorsdeterminals,salesd’arribadesisortidesdepassatgers,salesderecollida
d’equipatges,àreesdeconnexió,d’ascensors,“áreasdemostradoresdetaquillas”,facturacióiinformació,àreesd’espera,salesde
consigna,etc.

(7)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accentdelrebedor,recepció,passadissos,escales,vestuarisilavabosdels
centrescomercials.

(8)

Inclouelsespaisdestinatsalesactivitatspròpiesdelsserveisalpúblictalscomrebedor,recepció,restaurant,bar,menjador,autoͲservei
obuffet,passadissos,escales,vestuaris,serveis,lavabos,etc.

(9)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accent.Enelcasdecinemes,teatres,salesdeconcerts,etc.s’excloula
ilͼluminacióambfinalitatsd’espectacle,incloentlarepresentacióil’escenari.
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

RITE
P. EDIFICACIÓ

Ref. del projecte: Escorxador
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DADES DE L’EDIFICI O LOCAL
Ús previst (1)
Administratiu

Comercial

Tipus d’intervenció en l’edifici o local
Nova construcció

Pública
concurrència

Docent

✔

Residencial
habitatge

Residencial
públic

✔

Altres intervencions en edifici o local existent

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

Rehabilitació (2)

✔

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
✔

Nova instal·lació

Reforma de la
instal·lació

- Canvi del tipus d’energia

✔

- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

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

C A R A C T E R Í S T I Q U E S G E N E R A L S D E L E S I N S T A L ·L A C I O N S T È R M I Q U E S
Objecte
Climatització (5)

Calefacció (6)

✔

✔

Refrigeració(7)

Ventilació (8)

✔

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

Centralitzada

Tipus d’instal·lació
Individual

Nombre
d’individuals

Calor

5

Fred

5

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Calor

25,00

kW

Fred

29,00

kW

Calor

kW

Fred

kW

Centrals de producció de calor o fred
Caldera

Caldera
mixta

Unitat
autònoma
compacta

Unitat
autònoma
partida

✔

Bomba
de calor

Planta
refredadora

✔

Captadors
solars

Altres
(10)

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

25,00 kW Fred (11)

29,00 kW Solar (12)

P equip recolzament

kW

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

kW

Energia solar

✔

Fonts d’energia previstes
Electricitat

✔

Combustible gasós

Combustible líquid

Altres

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

Calefacció

Climatització

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

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

kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

kW

Captació
Individual

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

2

m

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

kW

Acumulació
Individual

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

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

MEMÒRIA
TÈCNICA
PROJECTE
(15)

litres

Nombre de dipòsits

Ut.

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

✔ - 5 kW d P calor i/o fred d 70 kW
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.

- P calor i/o fred > 70 kW: - Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de
l’edifici, o bé
- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

✔

RITE

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

2/3

E X I G È N C I E S T È C N I Q U E S D E L E S I N S T A L ·L A C I O N S T È R M I Q U E S
Projecte

General

En l’àmbit del CTE:

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

CTE HE 2

✔

juny 2008

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene,
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

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

RITE

✔

CTE
HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006
Ecoeficiència

✔

Prevenció i control
de la legionel·losi

Benestar
i H ig i e n e

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

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

RITE IT 1.1.4.2

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

S e gu ret at

Ref. projecte:

Escorxador

✔

Qualitat tèrmica
de l’ambient

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

E f ic i è n c i a
e ne rg èt ica

RITE IT 1.1

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

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

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

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

✔

✔
CTE DB HS 3
RITE IT 1.1.4.2

✔
✔

RITE IT 1.1.4.3
Prevenció i control
de la legionel·losi

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR

✔
✔

RITE IT 1.2

✔

Rendiment
energètic

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

RITE IT 1.2.4.1

Distribució
de calor i fred

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

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

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

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

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

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

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

RITE IT 1.1.4.5

✔

Utilització
d’energies
renovables

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

RITE IT 1.1.4.6

✔

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:

✔

✔

✔

CTE DB HE 4

- Si la demanda d’ACS és t 50 l/dia a 60ºC

D. 21/2006

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

Ecoeficiència

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔

✔

RITE IT 1.3

✔

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

NOTES
(1)

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes):
-

Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats
(2)

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

El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”.
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.
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recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(3)

A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de
producció d’ACS: per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .

(4)

L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.

(5)

Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

(6)

Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7)

Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8)

Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”.

(9)

Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és t 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades.

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
P total = 6 P generadors
* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació,
serà la més gran de les dues.
*

A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:

Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)

Calderes mixtes de calefacció i ACS:

Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:

El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
calefacció (bomba de calor):

El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
2

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m , si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:
2

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m x S captadors
(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.
En el projecte s’inclourà la següent informació:
a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.
c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.
Ref. projecte:

Escorxador
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Exigències del DB HR Protecció contra el soroll
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Ref. del projecte: Escorxador

À MB IT D ’A P L IC A C I Ó
rehabilitació integral

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 en edificis catalogats
No els hi és d’aplicació el DB HR

✔

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

residencial públic

sanitari

a d m in is t rat i u

docent

a lt re s

✔

d i ve r se s un i t ats d ’ú s

✔

U N I T A T S D ’Ú S
u na ún i ca u n it a t d ’ús
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 t 33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA t 50dBA

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA t 45dBA

paret del recinte protegit

RA t 50dBA
RA t 30dBA

porta o finestra del recinte protegit
paret del recinte habitable

RA t 50dBA

(1)

porta o finestra del recinte habitable

✔

RA t 20dBA

(1)

DnTA t 55dBA

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

DnTA t 45dBA

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

RA t 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
Ús residencial/ hospitalari

Ld carrer
dBA

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

60 < Ld d 65

32

30

32

30

65 < Ld d 70

37

32

37

32

70 < Ld d 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

Ld d 60

✔

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
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Ref. del projecte: Escorxador

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

Ld Pati
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld d 60

Ld d 60

30

30

30

30

60 < Ld d 65

Ld d 60

30

30

30

30

65 < Ld d 70

Ld d 60

30

30

30

30

70 < Ld d 75

60 < Ld d 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld d 70

37

32

37

32

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA t 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr t 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

a soroll aeri

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

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w  65dB

DnTA t 50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA t 45dBA

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

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

L’nT,w  60dB

DnTA t 55dBA

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

L’nT,w  60dB

DnTA t 45dBA

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

Temps màxim de reverberació
3

0,7s

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

0,5s

3

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
A t 0,2m /m
2

3

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

Només aplicable als usos residencial i sanitari

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

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

ÀMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports,
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm ǚ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix  1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

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

Plantes soterrani
R120
(R180 si h > 28m)

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

h  28

h > 28m

R90

R120

R180

En escales protegides

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

Vestíbul d’independència

 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

CO
BE
RTE
S

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
DGPEIS/Servei de Prevenció

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

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

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

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

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

Horitzontal (m)
>2,5
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
Vertical (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
x Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
x L’establiment respecte la resta de l’edifici.
x La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.)
x Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m²
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
x S  2500 m² (5000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
x Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus,
espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.
x
Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120
x
Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a
traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici.
x
Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols
2
x
Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m per materials de revestiment i de mobiliari fix.
x
No existeixi en aquest espai cap zona habitable
x Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable.
x Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.

Sectors d’incendi

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

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

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

(1)

(2)

Portes de pas entre sectors

Caixa escènica

Elements d’evacuació protegits

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

DGPEIS/Servei de Prevenció

no s’admet


Plantes sobre rasant
h  15m

15  h  28m

h > 28m

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes.


Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors
2

Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m )

Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari)

Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m a cada planta
Ventilació o control de fums
- Per un sistema de pressió diferencial
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle Į de façanes:
o
Finestres o forats en façana
Į ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

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

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

LOCALS DE RISC ESPECIAL

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

RISC MIG

RISC ALT

Elements estructurals

R 90

R 120

R 180

Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

SI

SI

EI2 45-C5

EI2 30-C5 (les dues)

EI2 45-C5 (les dues)

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

BFL-s1

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

MATERIALS DE REVESTIMENT

2.5. Reacció al foc dels materials
En recintes protegits

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

En recorreguts normals

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

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

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Elements decoratius i mobiliari

COMPONENTS ELÈCTRICS

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

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

1 persona / 0,25 m
1 persona / seient

2

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

2
2

OCUPACIÓ

1 persona / 1,2 m
Densitat d’ocupació

(persones per unitat de
superfície útil)

2

1 persona / 1,5 m

1 persona / 2 m

2

1 persona / 3 m

2
2

1 persona / 4 m
2
1 persona / 5 m

DGPEIS/Servei de Prevenció


















zones per a espectadors dempeus
zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte
zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir
zones de públic en discoteques
zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc.
salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc.
zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.)
zones de públic de gimnasos sense aparells.
zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc.
sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals,
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls,
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales
d’espectacles i de reunió.
zones de bany de piscines públiques.
vestuaris de piscines públiques.
lavabos de planta
zones d’estança pública en piscines descobertes.
zones de públic amb aparells de gimnasos.
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zones d’us administratiu.

zones de públic en terminals de transport.

zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc.
1 persona / 40 m²

arxius i magatzems

Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2

S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).

A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.

Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.

Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.
1 persona / 10 m

Zones d’ocupació nul·la

ESPAI EXTERIOR SEGUR

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

2

3.1. Elements d’evacuació

PORTES
PASSOS

Dimensionat

Característiques

Passos entre fileres de seients
(Localitats)

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A  P / 200
Amplada  0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte
d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes
Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.):
x Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A  30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per
cada seient addicional.
x En files amb sortida pels dos extrems, pas de A  30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per
cada seient addicional. Per 30 seients o més: A  50 cm.
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
x Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82).
x Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250
més o fracció (art. 28 del REP/82).
x Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m (art. 28 del REP/82).
Localitats de graderia per més de 3000 espectadors dempeus:
x Pendent < 50%
x Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem.
x Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.
Barreres  1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de
SU 5)
Passadissos i rampes no protegits:
Passadissos protegits:

Capacitat: A  P / 200

P  3 S + 200 A

Amplada  1 m (0.80 m en passeres 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones
d’escena i altres de P  10 persones
de públic) (0.80 m si P  10 persones,
habituals)
usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
 10%
 8%
 6%








No protegides

Protegides

Per h  10 m

Per h  20 m

A  P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent

DGPEIS/Servei de Prevenció

Amplada mínima segons nº de persones:

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

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

Per h  2.80 m
Per P  100 fins h  6 m

S’admet en tot cas

A  P / (160 – 10 h)

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

Vestíbul d’independència

No es demana

Tramades




Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

No es demana

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

0,80 si P 25 persones
0,90 si P 50 persones
1,00 si P 100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
Espai lliure  0,5 m

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

540 mm  2C + H  700 mm
H  280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A  P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A  P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d’evacuació


COMPATIBILITAT
Per establiments integrats en edifici
d’altre ús

Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.

Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.
Excepcions per establiments integrats en centres comercials

de S  500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència

de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre.
 4m fins a sortida de planta
 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació  100 persones
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m
Més d’una sortida
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Locals de risc especial

Desembarcament d’escales a planta
baixa

DGPEIS/Servei de Prevenció

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

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

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034

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

Enllumenat d’emergència

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

Enllumenat de abalisament

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

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

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

(3)

2

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

(4)

4.2. Mitjans d’extinció

Hidrants exteriors

En general:
2
2
- 1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
- 1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
2
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m
2
En recintes esportius per Sc > 5.000 m

(5)

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

Capacitat
21A-113B

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

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades

Instal·lació automàtica d’extinció

- Per Sc > 500 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada  50kW
- En caixa escènica
- En centres de transformació de RISC ALT

Cortina d’aigua

Protegint el teló de boca de la caixa escènica

Control de fums d’incendi

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

Ascensor d’emergència

(7)

DGPEIS/Servei de Prevenció

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

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

Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur
(3) El sistema inclou detectors automàtics
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.

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

En particular:
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc.
En general:
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.
Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

RISC BAIX

RISC MIG

------

100<V 200 m
3

RISC ALT
3

V>200 m

3

3

3

100<V 200 m

200<V 400 m

V>400 m

5<S 15 m²

15<S 30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

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

20<P 30 kW

30<P 50 kW

P>50 kW

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

20<S 100 m²

100<S 200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P 200 kW

200<P 600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P 400 kW

P>400 kW

-------

S 3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P 2520 kVA
P 630 kVA

2520<P 4000 kVA
630<P 1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

DGPEIS/Servei de Prevenció
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INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

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

SU-8

Ref. del projecte Escorxador

maig 2008

SÍ

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

NO

v.2

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

és necessària doncs:

Ne =0,001865 Na =0,000611
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

✔

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

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

Municipi:

Ϫ

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

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

Ϫ

C1 :

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

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

C1 = 2,00

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ng impactes / any km

2

· Ne =

Ng u Ae u C1 u 10

navas
2

6

C2 :

=

2,50

:

x 746,00 x

1,00

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

C3 :

2,50

2,50

10-6

x

Ne = 0,001865

Estructura formigó
i coberta:

746,00 m2

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

metàl·lica

C2 = 0,50

metàl·lica

C2 = 1,00

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

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

C5 = 5,00

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

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

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

·Na =

✔

✔

✔
✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

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

u 1,00

5,5
u 3,00

u 1,00

10  3

✔

Na = 0,000611

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

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

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

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

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

DE LA INSTAL·LACIÓ

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

L’edifici

E t1

Na
Ne

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

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

=1 

0,000611
0,001865

E t 0,672

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

 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

ECOEFICIÈNCIA

DADES DE L'EDIFICI:

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

DECRET 21/2006

Escorxador

Situació:
carretera de Castellet sn
Comarca
Municipi:
Navàs
Nova edificació
x
Reconversió d'antiga edificació

Bàges
x
Gran rehabilitació

USOS DE L'EDIFICI:

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,

Habitatge

secundària, universitària i professional)

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències,

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

albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

bancs,oficines)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE (1)
M

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

P

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q 6 12 l/min; Q  9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

x
x

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

x

A
x

x

ENERGIA tots els usos

AILLAMENT TÈRMIC

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 60,70 W/m2K
(2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :

Km 6 3,30 W/m2K

x

0

PROTECCIÓ SOLAR

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 S6 35%
demanda ACS a 600

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

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

l/dia

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

%

x

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

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

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

PRODUCCIÓ
ELÈCTRICA per
efecte Joule:

RENTAVAIXELLES

per la producció d’ACS s’utilitzen resistències
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona contribució mínima d’energia solar en
70 %
producció d’ACS
climàtica:
la zona no té servei de gas canalitzat
no és d’aplicació quan :
l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables

x

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)

x

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

150

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

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

al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari

x

x

x
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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

AILLAMENT ACÚSTIC

P

M

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament

A

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

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

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

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

PUNTS

M

P

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

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

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

5

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

6

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

6

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

5

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
Km 60,63 W/m2K
un 10% de 0,70 W/m 2K ;

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 20% de 0,70 W/m 2K ;
Km 6 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 6 0,49 W/m2K

8

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

4

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el
nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 6 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

4

x

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

5

5

x

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

8

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

7

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

3

x

6

A

x

x

6

x

21
RESIDUS D'OBRA tots els usos

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

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

(2)

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

(3)

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

x

PROJECTE

x

DECRET 21/2006
DADES DE L'EDIFICI:

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS
ADOPTADES)

Escorxador

Situació:
Carretera Castellet
Municipi:
Navàs
Comarca
Nova edificació
Reconversió d'antiga edificació
x

Bàges
Gran rehabilitació
x

USOS DE L'EDIFICI:

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

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

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

x

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

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

PROJECTE

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q 6 12 l/min; Q  9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

x
x

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

x

AILLAMENT TÈRMIC

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 60,70 W/m2K (1)
(2)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar : Km 6 3,30 W/m2K (1)
(2)

x

PROTECCIÓ SOLAR

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior o
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S6 35%

SANEJAMENT
AIXETES

ENERGIA tots els usos

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

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 Juliol 2006

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

demanda ACS a 600

USUARIS DE L'EDIFICI
edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

l/dia

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

70

%

x

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

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

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

PRODUCCIÓ
ELÈCTRICA per
efecte Joule:

RENTAVAIXELLES

per la producció d’ACS s’utilitzen resistències
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona contribució mínima d’energia solar en
climàtica:
producció d’ACS
70 %
la zona no té servei de gas canalitzat
no és d’aplicació quan :
l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables

x

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)

x

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

150

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

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

al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari

x

ECOEFICIÈNCIA

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

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS
ADOPTADES)

DECRET 21/2006
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PROJECTE BÀSIC

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

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

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
PUNTS

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

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

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

6

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

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de
Km 60,63 W/m 2K
0,70 W/m 2K ;
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de
Km 6 0,56 W/m 2K
0,70 W/m 2K ;
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de
0,70 W/m 2K ;
Km 6 0,49 W/m 2K

5

6

4
6

6

8

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

4

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i
també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai
inferior sigui 6 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

4

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

5

5

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

8

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

7

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

3
21

(1)

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

(2)

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

FITXA D’APLICACIÓ DE LA NORMA NCSE-02
norma de construcció sismoresistent

EDIFICIS
nova construcció

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI
Municipi: Navàs

Situació: Escorxador
Número de plantes sobre rasant: 1
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
Moderada

Normal

Edificis amb probabilitat
menyspreable de què la seva
destrucció per un terratrèmol
pugui ocasionar víctimes,
interrompre un servei primari o
produir danys econòmics
significatius a tercers.

Edificis la destrucció dels quals
per un terratrèmol pugui
ocasionar víctimes, interrompre
un servei per a la col·lectivitat, o
produir importants pèrdues
econòmiques, sense que en cap
cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc
a efectes catastròfics.

Acceleració bàsica ab: (1) (2)

En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02

Acceleració de càlcul ac:
(Només en edificis d’importància
normal o especial i amb ab t 0,04g)

Coeficient del tipus de sòl C: (3)
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en
ponderar els coeficients Ci de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
Coeficient de risc U

Coeficient d’amplificació del terreny S
Si U · ab d0,1 g o S = C / 1,25


Octubre 2004 · v. 1.1



Tipus d’estructura: (1) (4) (5)

Edificis la destrucció dels quals
per un terratrèmol pugui
interrompre un servei
imprescindible o donar lloc a
efectes catastròfics. En aquest
grup s’inclouen les construccions
que així es considerin en el
planejament urbanístic i
documents públics anàlegs, així
com en reglamentacions més
específiques

Si 0,1 g < U· ab < 0,4 g o S =

ab / g = 0,00
C=

¦ Ci ·ei = 0,00
30

C
C
a
+ 3,33 · (U· b – 0,1) · (1 –
)
g
1,25
1,25

Si 0,4 g dU . ab o S = 1,0

S = 0,00



(4)

ac / g = S · U · ab / g = 0,000

Fusta

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA
Edificis d’importància moderada
ab < 0,04g

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

Especial

ab / g < 0,04

Edificis d’importància
normal U = 1,0
Edificis d’importància
especial U = 1,3

U  0,0


NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT NCSE-02

✔

Classificació de l’edifici en funció
de la seva importància:
(Article 1.2.2)

No cal aplicar l'NCSE-02
No cal aplicar l'NCSE-02

(2)

0,04 g dab < 0,08g

Cal aplicar l'NCSE-02

✔

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02 en edificis de normal importància sempre que:
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac t 0,08g
abҏ t0,08g

(1)

Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions
Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02

✔

ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul.

Data

desembre 2017

L’arquitecte/a

Lluís Iglesias Pera

Notes:
1)

Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g dab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si abҏ t0,12g en tindran, com a
màxim, 2. (art. 1.2.3)

2)

Quan ab t0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova.

3)

Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny:
Terreny I (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny II (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny III (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2.

4)

Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g dac d 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac !0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1)

5)

En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3).
1/1

FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ
1

DADES DE
L’EDIFICI

PROJECTE

CENTRE D’INTERPRETACIÓ ENOTURÍSTIC L’ESCORXADOR

SITUACIÓ

Adreça: Ctra. Castellet, s/n

ALÇADA * (1) 4,5 m.

Municipi: Navàs

Nº PLANTES

Públic
ÚS

x

Pública

Privat
2

DEFINICIÓ DELS

NIVELLS D’ACCESSIBILITAT

A: ADAPTAT
P: PRACTICABLE
C: CONVERTIBLE

3

Obra nova
INTERVENCIÓ

Privada

Reforma / Ampliació

x

Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma i còmoda per persones amb
mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació.
Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma però que no compleix tots els
requeriments d’adaptat.
Espai o element que permet la seva transformació com a mínim en practicable amb petites
modificacions.
3.1 NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS

REQUERIMENTS
DE NIVELL I DE RESERVA
DEL PROJECTE

x

PROPIETAT

1

NIVELL
A

D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS
x

En edificis d’ús públic. * (2)

A

En edificis d’habitatges de V.P.O (en promocions a partir de 33 habitatges).

A

En edificis d’habitatges amb habitatges reservats.

P

En edificis d’habitatges i/o de locals sense definició d’ús.
3.2 RESERVA D’ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS
RESERVA

D’HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PÚBLICA A CATALUNYA
Indicar nombre determinat per l’Administració (el 3 % de la promoció anual d’habitatge).

RESERVA

D’HABITATGES EN VPO

1

Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66.

2

Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100.

3

Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200.
Quan el nombre total d’habitatges de la promoció sigui de més de 200 (1 més cada 50).
RESERVA

DE SERVEIS HIGIÈNICS EN EDIFICIS O LOCALS D’ÚS PÚBLIC
Indicar nombre (mínim un).

RESERVA

DE PLACES EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS

1

Quan el nombre total de places es trobi entre 51 i 100.

2

Quan el nombre total de places es trobi entre 101 i 150.

3

Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200.

4

Quan el nombre total de places sigui de més de 200.
RESERVA

DE PLACES D’APARCAMENT
Indicar nombre de places.
3.3 RESERVA D’ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS

RESERVA
si

D’ESPAI PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT
DE NOVA PLANTA
Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unifamiliars, on no sigui
obligada la instal·lació d’un ascensor.

SEGELLS OFICIALS

DATA: desembre 2017

L’ARQUITECTE LLUÍS IGLESIAS PERA

EX IGÈNCI ES D’A CCESS IBI LITA T EN ITIN ERAR IS
4

CONDICIONS
D’ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

4.1 Paviments

A

x

P

Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos
diferents al gravat de les peces.

4.2 Desnivells

A

x

P

0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar).

4.3 Alçada

A

x

P

Alçada lliure mínima 2,10 m.

A

x

P

Amplada 0,80 m.

A

x

...

Espai previ  1,50 m.

P

Espai previ  1,20 m.

4.4 Portes

...

5

CONDICIONS
DE MOBILITAT
INTERIOR

5.1 Paviments

A

x

P

Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos
diferents al gravat de les peces.

5.2 Desnivells

A

x

P

0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar).

5.3 Alçada

A

x

P

Alçada lliure mínima 2,10 m.

A

...

Sup. cabina t 1,40 m2 Amplada mín t 1,00 m Profunditat mín t 1,40 m.

...

P

Sup. cabina t 1,20 m2 Amplada mín t 0,90 m Profunditat mín t 1,20 m.

A

...

Portes automàtiques en recinte i cabina Amplada 0,80 m.

...

P

Portes automàtiques en cabina

A

...

Replà  1,50 m.

...

P

Replà  1,20 m.

A

...

12 % si L d 3 m;

...

P

Pendent

A

P

Pendent màx transversal 2 %.

A

P

Amplada 0,90m

A

...

Inici i final  1,50 m.

Paviment diferenciat.

...

P

Inici i final  1,20 m.

Paviment diferenciat.

A

...

Replans intermedis

Llargària 1,50 m.

...

P

Replans intermedis

Llargària 1,20 m.

A

P

Passamans quan el pendent rampa > 8% i/o desnivell lateral > 20 cm:
Alçada 0,70 – 0,75 m / 0,90 – 0,95 m; situats als dos costats;
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra.

A

...

Amplada 0,90 m

A

...

Passamans: situats als dos costats;
Alçada 0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis);
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra.

A

...

Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació.

A

...

Màxim 12 graons seguits.

A

...

Graons (sense volada): alçada màx. 16 cm, estesa mín. 30 cm.

5.4 Ascensors

5.5 Rampes

5.6 Escales

A

12 %.

Amplada en vies d’evacuació 1,00m.

Amplada en vies d’evacuació 1,00m.

...

Llargada replà 1,20 m.

A

x

P

Amplada 0,90 m

A

x

...

Espai maniobres  1,50 m.

P

Espai maniobres  1,20 m.

...
5.8 Portes

8 % si 10 < L d 20 m.

Paviment diferenciat.

A

5.7 Passadissos

10 % si 3 < L d 10 m;

Amplada 0,80 m.

Amplada en vies d’evacuació 1,00m.

A

x

P

Amplada 0,80 m (tiradors tipus barra o maneta)

A

x

...

A les dues bandes  lliure 1,50 m.

P

A les dues bandes  lliure 1,20 m.

...

EX IG ÈN CIE S D’A CCE SSIB IL ITA T EN E SPA IS A DAPTATS
6

SERVEIS HIGIÈNICS

6.1 Mobilitat

A

x

Espai transferència lateral(wàter, banyera i dutxa) Amplada
0,80m.

A
A
6.2 Aparells sanitaris

A
A

x
x

x

7

VESTUARIS

9

10

APARCAMENTS

MECANISMES

MOBILIARI

Profunditat 0,60 m.

Wàters
Alçada seient

0,48 – 0,52 m.

Alçada seient

0,48 – 0,52 m.

A

x

Aixetes tipus pressió o palanca

A

x

Barres de suport: Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m;
Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell.

A

Espai lliure maniobres  1,50 m

A

Espai maniobres cabines i dutxes reservades  1,50 m

A

Espai d’accés lateral i/o transferències

Amplada 0,80 m.

A

Dutxes fetes en el terra
Seient de dutxes reservades

Alçada 0,48 – 0,52 m.

A

Aixetes tipus pressió o palanca.

A

Barres de suport: Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m;
Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell

A

Base del mirall

Alçada

0,90 m.

A

Penjador

Alçada

1,40 m.

A

Espai lliure maniobres  1,50 m

A

Espai d’accés lateral (llit i armaris)

Amplada 0,80 m.

A

Portes armari

Amplada 0,80 m.

9.1 Accés i mobilitat

A

Condicions d’itinerari adaptat.

9.2 Dimensions de places
reservades

A

Plaça individual mínima 3,30 x 4,50 m

7.1 Mobilitat

8.1 Mobilitat

10.1 Abast

A
A

11

Alcada 0,80 – 0,85 m (lliure inferior 0,67 m).

Base del mirall

7.3 Accessoris

DORMITORIS

Amplada 0,80 m.

Rentamans (sense peu)

A

7.2 Aparells sanitaris

8

Portes

Dutxa

A

6.3 Accessoris

Espai lliure maniobres  1,50 m. Alçada lliure mínima 2,10 m.

x
x

Alçada 0,90 m.
Alçada lliure mínima 2,10 m.

Alçada lliure mínima 2,10 m.

* (3)

Col·locació i manipulació

0,40 d Alçada d 1,40 m.

Inspecció visual

Alçada d 1,10 m.

10.2 Accionament

A

11.1 Taules i taulells

A

Alçada 0,75 – 0,80 m (lliure inferior 0,67 m).

11.2 Prestatges i calaixos

A

Col·locació i manipulació

0,40 d Alçada d 1,40 m.

A

Inspecció visual

Alçada d 1,10 m.

A

Alçada de seient 0,45 m.

A

Alçada bancs de recolzament 0,60 m.

11.3 Bancs

x

Pressió o palanca.
Profunditat 0,60m.

E X IG È N C IE S D ’A CCE S S IB IL I TA T E N E S PA I S C O N VE R T IB L E S
12

ESPAI RESERVAT
PER UN ASCENSOR

TIPUS D’ASCENSOR

Oleodinàmic

Elèctric

C

Amplada

C

Espai damunt de l’última parada

C

Amplada portes

12.2 Fossat

C

Quan v d 1m/seg

12.3 Sala màquines

C

Amplada

12.1 Recinte

PRACTICABLE

m

Profunditat

m

Alçada

m

m
m
m

Profunditat

m

Alçada

m

13

OBSERVACIONS:

NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ A CATALUNYA

- Llei 13/1982 d’Integració social dels Minusvàlids. Titol IX, secció primera de Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’estat).
- Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques aprovada el 13 de novembre de 1991.
- Reial Decret 556/1989, d’Accessibilitat en els edificis d’habitatges de protecció oficial (arreu de l’estat).
- Decret 135/95, Codi d’Accessibilitat.
Aquesta fitxa no implica el compliment de la Normativa específica de cada Ajuntament.
COMENTARIS I INSTRUCCIONS
LA PÀGINA ÉS EL FULL DE REQUERIMENTS GENERALS D’ACCESSIBILITAT QUE HAURÀ DE COMPLIR EL PROJECTE D’ACORD AMB LA NORMATIVA
VIGENT.
- L’APARTAT 1 S’EMPLENA AMB LES DADES DE L’EDIFICI.
- L’APARTAT 3 S’EMPLENA REMARCANT ELS REQUADRES DE COLOR GRIS QUE AFECTEN AL PROJECTE. LES LLETRES O NOMBRES IMPRESOS SÓN ELS REQUERIMENTS DE LA
NORMATIVA. QUAN EN EL PROJECTE S’ADOPTI UNA OPCIÓ ALTERNATIVA A LA NORMA, CLADRÀ EMPLENAR EL REQUADRE GRIS BUIT AMB LA LLETRA O NOMBRE
CORRESPONENT I REMARCAR-HO. A MÉS CALDRÀ JUSTIFICAR LA SOLUCIÓ EN L’APARTAT D’OBSERVACIONS.

* (1) L’alçada es refereix al desnivell entre la rasant en el portal i l’última planta d’accés als habitatges, locals, dependències, o espais d’ús comú.
* (2) La construcció, l’ampliació i la reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a
persones amb limitacions. Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar l’adaptació dels quals requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats seran,
almenys, practicables. (Art. 6.1 Llei d’Accessibilitat)
LES PÀGINES SEGONA I TERCERA SÓN FULLS ON S’ESPECIFIQUEN ELS PARÀMETRES DE DISSENY QUE DETERMINEN ELS NIVELLS D’ACCESSIBILITAT
EXIGITS ALS ITINERARIS I ESPAIS.
- CADA APARTAT ES COMPLIMENTA REMARCANT EL REQUADRE O COLUMNA GRIS QUE CONTÉ LA LLETRA CORRESPONENT AL NIVELL ADOPTAT I QUE JA VA QUEDAR
DETERMINAT EN LA SELECCIÓ FETA EN L’APARTAT DE REQUERIMENTS DE NIVELL DEL FULL 1 (QUAN NO COINCIDEIXI AMB AQUELLA OPCIÓ CALDRÀ JUSTIFICAR-HO EN
L’APARTAT D’OBSERVACIONS).

* (3) El Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible recomana com a dimensions de plaça d’aparcament en bateria doble adaptada (amb pas compartit) 5,50 x
5,00 m.
L’APARTAT D’OBSERVACIONS ESTÀ PREVIST PER JUSTIFICAR LES SOLUCIONS ALTERNATIVES A LA NORMATIVA AIXÍ COM PER RECOLLIR ALTRES
CONSIDERACIONS QUE AFECTIN AL PROJECTE.

Fitxa tècnica d’Accessibilitat en l’edificació redactada per l’OCT del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Institut de Disminuïts de l’Ajuntament de Barcelona i concensuada per a la
Generalitat de Catalunya i Diputacions Provincials.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus

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

quantitats

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

codificació
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Escorxador

Obra:
Situació:
Municipi :

Ctra Castellet sn
Navàs

Comarca :

BAGES

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

totals d'excavació

Pes

Volum

0.00
0.00
37.53
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
17.87
0.00
0.00
0.00
0.00

37.53

3

t

17.87 m

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

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació res

Pes/m2

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

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0.542

9.71

0.512

formigó

170101

0.084

0.00

0.062

0.00

petris
p

170107

0.052

75.07

0.082

52.64

metalls

170407

0.004

0.00

0.0009

0.00

fustes

170201

0.023

4.85

0.0663

6.06

vidre

170202

0.0006

0.00

0.004

0.00

plàstics

170203

0.004

0.00

0.004

0.00

guixos

170802

0.027

0.79

0.004

0.00

betums

170302

0.009

0.00

0.0012

0.00

fibrociment

170605

0.01

0.57

0.018

0.32

………

-

0.00

-

0.00

mobiliari

0 00
0.00

0 00
0.00

0 00
0.00

0 00
0.00

..................

0.00

0.00

0.7556

totals d'enderroc
Residus de construcció
Codificació res

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

0.00

Pes/m2

Volum aparent/m2

Pes

0.05

(tones)
19.819

0.015
0.032
0.002
0.003927
0.001

8.506
8.467
1.825
0.789
0.232

0.00
3
64.74 m

0.7544

90.992 t

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

5.73

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0.045

18.54

0.018
0.0244
0.0018
0.00972
0.0013

9.45
6.05
2.74
0.00
0.30

0.038

0.991

0.08

6.62

0.0285
0.00608
0.00304
0.00038

0.280
0.367
0.193
0.151

0.067
0.008
0.004
0.001

1.04
2.40
2.76
0.42

totals de construcció

3
25.17 m

20.810 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització
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gestió dins obra

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

-

1 S'ha
1.S ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

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

0.00 t

3
0.00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

4.85 t

3
6.06 m

acer en perfils reutilitzables

0.00 t

3
0.00 m

altres :

0.00 t

3
0.00 m

Total d'elements reutilitzables

4.85 t

6.06 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves// sorres// pedraplè
g
p
p
argiles
altres
terres contaminades

0
0
21.444
0
0

Total

21.444

reutilizació
a la mateixa obra
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

(m3)
0.00
0 00
0.00
21.44
0.00
0.00
21.44

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

tones
Projecte
80
8.47
40
18 22
18.22
2
0.15
1
5.13
1
0.00
0.50
0.19
0.50
0.19
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
si
no
no
no
si

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

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

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

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

no

no

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

no

no

p i cartró
Contenidor p
per Paper

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

No especials Contenidor per Vidre

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

embalatge/fraccions/terres
uralita

Deixalleria de Navàs
vila-vila

codi del gestor

c/ Pedraforca

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12.00
5.00

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

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

4.00
15.00
15
00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5.00
70.00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m ((+20%)
20%)

Classificació

3

Transport
3

12 00 €/m
12.00

Valoritzador / Abocador
3

5 00 €/m
5.00

Terres

21.44

1463.65

107.22

Terres contaminades

0.00

-

-

3

70 00 €/m
70.00

193.19
0.00
runa neta

Construcció

3

5 00 €/m
5.00

m3 (+35%)

runa bruta
3

4.00 €/m

15.00 €/m3

8.17

97.99

40.83

32.66

Maons i ceràmics

20.49

-

102.47

-

307.41

Petris barrejats

74.76

-

373.79

-

1,121.36
8 46
8.46

Formigó

-

Metalls

0 56
0.56

-

2 82
2.82

-

Fusta

9.59

115.10

47.96

38.37

-

Vidres

0.00

-

-

-

0.00

Plàstics

3.24

-

16.22

-

48.67

Paper i cartró

3.72

-

18.62

-

55.86

Guixos i no especials

0.41

-

2.04

-

6.11

Altres

0.00

0.00

-

-

-

Perillosos Especials

0.43

5.15

218.24

17.17

711.96

264.22

1,565.04

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0.00

Compactadores

0.00

Matxucadora de petris

0.00

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

0.00
0.00
0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

2,759.47 €

3

134.94 m

2,655.18 euros
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

3

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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tècniques
Les operacions destinades a la tria,
tria classificació,
classificació transport i disposició dels residus generats a obra,
obra ss’ajustaran
ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

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

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

45.03 T

Total construcció i enderroc (tones)

45.03 T

106.95 T

0.00 %

106.95 T

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

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

37.53 T

11 euros/T

Residus de construcció *

20.81 T

11 euros/T

228.91 euros

90.992 T

11 euros/T

1000.91 euros

Residus d'enderroc*

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

412.83 euros

149 Tones
1,642.65 euros

IV- DESCRIPCIO DE L'OBRA CIVIL

1- SISTEMES CONSTRUCTIUS I ESPECIFICACIONS

Preliminars i enderrocs
Neteja de tot el recinte, de totes les edificicacions existents, fent un triatge del mobiliari existent, i separant la
part aprofitable de la part no aprofitable.
Neteja de la nau dreta, aixecament de la solera existent, i sanejat del subsol per poder fer la solera nova.
Enderroc de coberta d’uralita existent del costat dret, tot destriant materials.
Enderroc de la coberta de la nau central i del mur central, amb trasllat a contenidor, destriant els tipus de
materials. L’enderroc es procedirà a fer-lo manualment, de dalt a baix.
Repicat de parets, envans, enguixats, paviments, enrajolats i altres revestiments, amb trasllat a contenidor.
Hi ha uns elements que caldrà preservar per tal de poder-los reaprofitar en el mateix edifici o en altres:
-

Les piques, que es resituaran dues alas nous serveis i la resta la la sala 2.

-

Els ganxos.

El terreny sobre el que s'assenta l’edifici, és preveu calcari de capes de tapaç, no molt dur, segons inspecció
visual. Els edificis propers no afecten al nostre edifici i a la inversa.
Excavació de caixa per a solera de 30 cm de gruix, en la nau principal i la nau dreta.
Excavació de rases per a nova donamentació segons plànols de fonaments.
Previsió del sanejament. S’ha de situar les tuberies de sortida dels diferents aparells dels serveis, amb els
diàmetres, pendents i colzes previstos segons projecte.

Ram de paleta

a) Fonamentació
- Nau dreta: Es faran uns amb uns reforços amb riostres de formigó armat HA-25 en sentit transversal,
connectant amb la fonamentació existent.
- Nau central i dreta: Consolidació de les subbases de la nau central i la nau dreta amb les següents capes:
- Subbase de graves de 15 cm de gruix
- Aïllament tipus polietilè per evitar les humitats per capilaritat.
- Solera de formigó armat segons plànol de d’estructura de fonaments de 15 cm. de gruix
- Annex dret (part ampliada): Fonaments a base de riostres de formigó armat en tot el seu perímetre, i uns
pous de fonamentació en els dos pilars metal.lics. Es realitzarà una excavació de rases tan profunda com així
ho requereixi la resistència del terreny, i segons inspecció visual.
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b) Estructura
- L’estructura vertical del volum de nova construcció, estarà formada per parets de carregament de 15 cm. tipus
gero a la part posterior, i dos pilars metal.lics a la part anterior. L’estructura horitzontal estarà formada per
sostre unidireccional de semibiguetes de 24+4 de formigó armat HA-25, amb cèrcols de formigó armat HA-25
de 30x28, en tot el seu perímetre. El plànol de muntatge i d’armat serà el de l’empresa subministradora de
ssemibiguetes.
- L’estructura de la coberta de la nau central, consta de dues jàsseres de fusta laminada tractada col.locada
sobre uns daus de formigó a les parets de carregament de 30 cm. de gruix. Col.locació de la bigueria laminada
tractada amb insecticida i fungicida, i bisselada a fàbrica amb la pendent de la coberta. Les bigues aniran
empotrades a la paret, amb una protecció de polietilè. L’estructura de la coberta més baixa, no s’intervindrà.
- L’estructura de la coberta de la nau dreta no s’intervindrà.
- Es repasaran totes les fisures de les parets estructurals, amb un sanejat de l’obra, substitució de peces
malmeses, i reparació amb anclatges i resines d’epoxi.

c) Tancaments exteriors
- Nau central: Les façanes de tancament son de 30 cm de gruix, i es desconeix si hi ha càmara d’aire ni aïllament.
Les parets interiors de la sala principal es repicaran per tal de deixar el s totxo massís vist. Les altres dependencies
s’enguixaran i es pintaran.
- Nau dreta: Actualment les parets són de 15 cm. de totxo massís. Es doblaran per l’interior, amb pladur i planxes
de llana de roca de 4 cm de gruix.
- Annex dret (part ampliada): La paret de la part posterior de l’annex dret, es farà amb paret aïllada de 30 cm.,
formada per paret de 15 cm. de gero arrebossada per l’exterior, i pladur amb planxes de llana de roca de 4 cm de
gruix, per l’interior.
Els envans de pladur es faran pel davant de la paret, i s’evitarà els ponts tèrmics amb un aillament prim en les
agulles d’obra dels extrems.

d) Tancaments interiors
- Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats per obra humida, amb fàbrica d’obra
ceràmica, col·locada amb morter.
- Els envans interiors seran de totxana de 10 cm. de gruix., per separat els serveis i els magatzems. L’envà que
separa els dos serveis i els dos magatzems, arribarà a una alçada igual a 2,20 m.
- L’envà separador del water del serveis d’homes, serà un mòdul fronatal de cabina sanitària.

e) Tancaments de coberta
- Nau principal: La coberta de la sala principal, serà de panells prefabricats de fusta tipus sandvitx, amb
aillament de poliestirè extruit de 8 cm., i acabat inferior de tauler de fibres acústic a la part de coberta més alta.
A sobre teula àrab clavada sobre rastrells de fusta a l’autoclau, tot creant una càmara d’aire ventilada. Als
extrems de la ultima teula, s’hi posaran proteccions metal.liques, per protegir l’interior de la càmara.
La part de la coberta més baixa no es substituirà. S’incorporarà un cel ras a una alçada de 2,50 m. de plaques
de pladur amb plafons de llana de roca de 6 cm de gruix.
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- Annex dret (part ampliada):

La coberta del volum nou serà una coberta plana NO transitable amb els

següents materials: poliestirè 6 cm, morter de perlita de 7 a 12 cm, butil i palet de riera de 10 cm.
A tot el perímetre, es farà una paret de gero de 15 cm de gruix.
- Nau dreta: La coberta no es substituirà. S’incorporarà un cel ras a una alçada de 2,50 m. de plaques de vinil
de 120x60 amb plafons de llana de roca de 6 cm de gruix.

Revestiments
- Nau principal: El revestiment de la sala principal serà el de descobrir l’obra vista, mitjançant un repicat i
sorrejat de les parets arrebosades actuals. En la resta de dependències, es recuperaran els arrebossats
existents, es sanejaran les parts malmeses si cal i es pintaran amb dues capes de pintura.
Els revestiments exteriors dels edificis existents, es refaran amb els mateixos sistemes originals: arrebossat i
pintat. Els voladius de coberta es refaran amb igual sistema: una filada de totxo massís volada.
Els escopidors de les finestres seran els originaris de l’edifici, d’obra vista posada a sardinell.
- Annex dret: El sostre es farà amb un revestiment de plaques fixes de cartró guix (pladur) pintat, i les parets
interiors es revestiran amb un enguixat, preparat per anar pintat. Es treurà el sòcul de pedra de les parts afectades
pel la implantació de l’annex dret; en el seu lloc, s’hi farà un enguixat i pintat.
A la part frontal superior de la coberta, hi anirà una planxa corten, que anirà des de la carpinteria fins al capçat
de la coberta plana. La part posterior superior, es farà un remat amb pedra calcària de la senia, sobre la paret
de gero de 15 cm de gruix.
- Nau dreta: La coberta no es substituirà. S’incorporarà un cel ras a una alçada de 2,50 m. de plaques de vinil
de 120x60 amb plafons de llana de roca de 6 cm de gruix.
El revestiment de les parets de les zones humides, serà d’enrajolat a triar per la propietat i direcció facultativa.

Paviments
Els paviments de totes les estàncies de tot el conjunt seran de formigó fratasat efecte oxidat.
Els marxapeus interiors de les portes seran de pedra calcària de la Senia polida. Els marxapeus exteriors de
les portes seran de pedra de la Senia polida.
Les escales exterior seran de fusta ecològica i formigó interior.
L’entrada principal, es farà amb pedra calcària de la Senia flamejada, amb un lleuger pendent del 1,0 % cap
enfora, a l’exterior, sota la porxada existent. No hi haurà graó entre el terra vegetal i l’entrada porxada.
L’acabat de la rampa exterior d’accés serà de formigó lliscat efecte oxidat. El capítol que inclou la rampa exterior, i
l’escullera, es contarà amb uns pressupostos municipals, a part d’aquest projecte.
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Fusteria i vidrieria
Col.locació de perfilaria exterior d’alumini color marró fosc RAL 8016, amb trencament de pont tèrmic i doble
vidre climalit, sense persianes, per les obertures existents.
La porta principal d’entrada, serà d’alumini-vidre tipus pivotant, amb un pany de seguretat.
La doble porta de la botiga, seran també d’alumini-vidre tipus pivotants, i tindran la possibilitat de poder-se obrir
cada una per separat, o conjuntament.
El taller tindrà dues portes d’alumini amb una tarja fixe de vidre superior. Portaran pany de seguretat.
Col.locació de fustaria interior de plafons de DM, pintats de color negre, igual que els marcs. S’intentarà
aprofitar els marcs existents, que si cal, es repasaran i es pintaran.

Sanejament
El canalons de la coberta seran de planxa prelacada color marró fosc vistos.
Les conduccions interiors no vistes seran de PVC.
La xarxa de sanejament serà de PVC tant les canalitzacions verticals com les horitzontals, i connectarà a la xarxa
existent. Les canonades mínimes soterrades seran de 125 mm. i sempre amb derivacions d’angles de 45 º o
angles inferiors.
Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó.
Escol.locara`una arqueta sifónica registrable abans de la connexió amb la xarxa pública e clavegueram.
La ventilació del bany es farà a través d’extractors que funcionaran amb l’accionament de la llum.

Pintura
- Nau principal: Les parets de la parts pintades es faran amb els colors originaris de l‘edifici de l’escorxador, es
a dir un color groc veige a triar per la direcció facultativa.
- Annex dret: Les parets de la botiga es faran amb un color blanc, igual que el sostre.
- Nau dreta: Les parets es faran de color a triar per la propietat i la DF.

OBSERVACIONS
Aquesta memòria correspon a projecte executiu. Queda definida així l’estructura, memòria de càlcul,
instal.lacions, fitxes, amidaments, control de qualitat i plec de condicions.
Es imprescindible comunicar l’inici de l’obra a partir de la concessió de la llicència municipal d’obres, així com
les dades del contractista adjudicatari, per tal de diligenciar el corresponent Llibre d’Ordres i Visites, sense el
qual no és possible obtenir el Certificat Final d’Obra.
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2- INSTAL.LACIONS I ESPECIFICACIONS
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1.

NORMATIVA GENERAL INSTAL.LACIONS

ELÈCTRIC: Es complirà la normativa particular vigent de FECSA ENDESA. Així com el reglament de baixa
tensió RD 848/2002, de 2 d'agost i instruccions tècniques complementàries al respecte.
TELECOS: Es complirà la normativa ICT de teclecomunacions, Real Decret 346/2011 de 11 de març i l’ordre
ITC 1644/2011, de 10 de juny i posteriors modificacions.
AIGUA: Real Decret 314/2006 que aprova el Codi tècnic 2006 de la edificació. DB HS 4 i DB HS5.
CLIMA: Real Decret 314/2006 que aprova el Codi tècnic 2006 de la edificació DB-HE i RITE aprovat pel real
decret de 20 de juliol 2007.
INTRUSIÓ: Normativa EN50131 de 18/02/2011, sobre graus d’equips que composen el sistema de seguretat i
verificació per central receptora alarmes
DETECCIÓ INCENDIS: Real Decreto 513/2017, de 22 de maig, que aprova el Reglament de instal.lacions
contra incendis
Real Decret 314/2006 que aprova el Codi tècnic 2006 de la edificació DB-SI. I

1.1

FASES D’OBRA

L’obra es farà en dues fase
FASE 1: És realitzarà totes les instal.lacions interiors del loca sala exposicions ( 128,7 m2 ), botiga ( 29,15
m2.), local taller ( 23,27 m2 ), vestíbul (15,56 m2 ), sala expositiva ( 15,04 m2 ) , recepció ( 12,84 m2 ) ,
serveis + magatzem (15,6 m2 ) i pati 2 exterior ( 45,35 m2 )
FASE 2: Serà la instal.lació de la resta del edifici, les escomeses amb quadre obres i els acabats i les
legalitzacions de les diferents instal.lacions

2.

ARMARI COMPTADORS I ESCOMESES ( FASE 2 )

És farà un armari d’obra situat al límit del terreny que ocupa l’escorxador, frontal al carrer.
El seu interior hi haurà en espais independents : Comptador elèctric, la CGP, comptador d’aigua i espai per
telecos.
No es deixa previst espai per xarxa de anti-incendis ja que segons el codi tècnic en aquest projecte no es
obligat instal·lar-ne
(Veure plànol detall armari de comptadors )

ESCOMESES
És fa una rasa de 50 cm de fons des del armari de comptador fins el pati davant del local instal·lacions, al llarg
del recorregut s’instal·laran 3 arquetes d’obra amb tapa de alumini atornillada, aptes per aguantar pes de
vehicles. El fons d’aquestes arquetes serà sense cimentar i tindrà tabic d’obra separador, per separar
l’escomesa elèctrica de la telecos.
A l’interior de la rasa si deixaren col·locats 3 tubs tipus canalflex de diàmetre 63 mm per l’escomesa de telecos,
1 per l’escomesa elèctrica. Aquest tubs es formigonarà els trams horitzontals.
Aprofitant la rasa és passarà la canonada de polietile d’aigua fins l’entrada a l’edifici, separada a 20 cm de la
resta de tubs.
S’haurà de preveure la sol·licitud a la companyia elèctrica 43,64 kw, a la companyia d’aigua i a la companyia
de telèfon.
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3

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NORMATIVA ESPECIFICA APLICABLE I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, RD 848/2002, de 2 d'agost i instruccions tècniques complementàries
al respecte com:
ICT-BT-10
ICT-BT-11
ICT-BT-13
ICT-BT-14
ICT-BT-15
ICT-BT-16
ICT-BT-17
ICT-BT-18
ICT-BT-19
ICT-BT-20
ICT-BT-21
ICT-BT-22
ICT-BT-23
ICT-BT-24
ICT-BT-28
ICT-BT-44
ICT-BT-47

Previsió de carregues per subministra en baixa tensió
Instal·lacions d’enllaç, escomesa
Instal·lacions d’enllaç, caixa general de protecció
Instal·lacions d’enllaç, línia repartidora
Instal·lacions d’enllaç, derivació individual
Instal·lacions d’enllaç, comptadors
Instal·lacions d’enllaç, proteccions
Instal·lacions de posta a terres
Prescripcions generals.
Sistemes de instal·lació.
Tubs i canals protectors.
Protecció contra sobreintensitats.
Protecció contra sobretensions.
Protecció contra contactes directes i indirectes
Instal·lacions en locals de pública concurrència.
Receptors d'enllumenat
Receptors aparells motors.

Normes UNE que fa referència el reglament.
Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, RD 848/2002, de 2 d'agost i instruccions tècniques
complementàries al respecte, per la qual es regula el procediment d’actuació del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, mitjançant la intervenció de
les entitats d’inspecció i control de la Generalitat de Catalunya.

En la FASE 2 és faran les legalització de la instal.lació elèctric de la totalitat del museu.
- Serà necessari inspecció prèvia amb Entitat de control, prèvia legalització
- Per legalitzar el subministra normal serà necessari, aportar junt amb els butlletí elèctric un contracte de
manteniment amb instal·lador autoritzat i certificat final obres firmat per tècnic
- Per legalitzar el subministra de socors serà necessari realitzar una memòria tècnica de disseny ja que la
potencia es inferior a 10 kw.
ACTIVITAT – CLASSIFICACIÓ
L’activitat principal és es classifica segons la Instrucció ITC-BT-28 com a Local de publica concurrència,
apartat a) Museu

POTÈNCIES CONTRACTADA, INSTAL·LADA I MÀXIMA ADMISSIBLE
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POTÈNCIA A CONTRACTAR.- És de 43,64. (ICP 63 A IV ) “ Potencia estimada pot baixar“
POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE.- És la màxima que tècnicament pot suportar la instal·lació, és la que s’han
fet els càlculs, és de 43,64 KW. ( IGA 63 A IV )
POTÈNCIA INSTAL·LADA.- És de 43,64 KW.
Pel desglossament de la potència de cada línia, veure Annex I: càlculs.

INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ ( FASE 2 )
- CGP: La caixa general de protecció, està situada a l’interior del armari d’obra, en un espai independent del
equip de mesura
Formada per un envolvent de doble aïllament de grau IP 43 i IK 08. en el interior bases de fusible tipus NH de
100 A o 125 A. Aquesta serà precintable. Esquema 7.
Homologada segons IEC-269 i UNE 21103 CE.
Compliran les normes UNE 60439-1, UNE 60439-3, UNE 20234 i UNE-EN 50102
- LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ ( FASE 2 )
La línia general d’alimentació que enllaça la C.G.P. amb l’equip de mesura ( comptador ) és de coure de tipus
baixa emissió de fums, amb opacitat reduïda, 4 x 35 mm². Va a l’interior de tub protegida amb tub PVC flexible
reforçat IK10. El recorregut és de 2 mts.
- EQUIP DE MESURA ( COMPTADOR ) ( FASE 2 )
És troba a l’interior del armari d’obra el costat independent de la CGP, amb pany de companyia segons normes
És tipus TMF1
Està format per mòduls de doble aïllament, transparents i precintables de grau IP 43, IK i bases de fusibles
trifàsiques tipus DIN 0, amb cartutxos de 100 A i poder de tall 100 kA.
El comptador multifunció d’ energia activa i reactiva trifàsic
Compleix les normes UNE 20.324 i UNE 50.102
- DERIVACIÓ INDIVIDUAL ( FASE 2 )
Enllaça l’equip de mesura, amb el quadre de distribució. El conductor és el coure, amb aïllament 0,6/1 KV.,
tipus lliure d’halògens, no propagador de la flama, de baixa opacitat , de secció 4 x 35.mm.2.
El recorregut total és de 37 mts i passa soterrat a l’interior de tub canalflex de 63 de diàmetre fins a l’entrada al
edifici.

- ICP , DIFERENCIAL GENERAL ( FASE 2 )
L ‘ ICP és troba a l’interior del armari de comptadors, al costat de l’equip de mesura.
Aquest té envolvent precintabla i les seves dimensions s’ajusta d’acord amb el tipus de subministra i tarifa
aplicar. És preveu de 63 A IV que correspon a una potencia contractada de 43,64 KW a 400 V.
A la sortida del ICP s’hi troba el diferencial general, aquest es selectiu de 63 A IV
I.G.A: (FASE 2 ) És el interruptor general automàtic de limitació màxima de potencia és de 63 A. IV, que
corresponent a una potencia màxima admissible de 43,64 KW a 400 V. Aquest s’instal.larà a la capçalera del
quadre general de distribució .

DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS ( FASE 2 )
S’instal·larà un descarregador per sobretensions permanents i transitòries en el quadre general de distribució
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Aquest actua sobre l’I.G.A, quant és produeix una sobretensió permanent ( augment de la tensió durant un cert
temps indeterminat), degut a la descompensació de les fases, causat per ruptura del neutre, ) el desconnecta.
Així aigües avall del descarregador queda protegit.
El temps de actuació en cas d’una descarrega de sobretensió permanent és < 0,8 s.

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ ( FASE 1 )
Estarà situat al local de recepció, trobant-se a l’interior d’un armari.
En el seu interior si troben les proteccions magnetotèrmiques i diferencials de cada línia.
Es preveu un espai de reserva d’un 30% i té porta transparent. També si troba com s’ha dit anteriorment és
deixarà l’espai a capçalera del quadre pel descarregador de sobretensions i l’IGA, que es muntaran en FASE 2
En les taules adjuntes annex I, s’ indica les proteccions, secció, longitud de la línia, i potència de càlcul. Detallat
al esquema unifilar.
Pel tal de identificar cada diferencial i mangentotermic, és rotularà a sobre d’aquests amb material resistent.

SUBQUADRES ( FASE 1 )
Hi ha un subquadre per alimentar la instal.lació de climatització,a quest estarà el costat del quadre general
És deixarà un alimentat amb línia de 4x10+10T de quadre general de distribució fins un quadre.
Aquest quadre disposarà de interruptor general de 40 A IV i de totes les proteccions diferencial i
magentotermiques per cada sortida.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR ( FASE1 i 2 )
CANALITZACIONS GENERALS I SECUNDARIES
Les línies parteixen del quadre de distribució són amb manguera d’aïllament 1000 V els que van per safata
generals i amb cable d’aïllament 750 V, els que van a l’interior de tubs.
Els cables són del tipus no propagadors d' incendi, amb emissió de fums i opacitat reduïda, de secció detallada
als esquemes unifilars.
El tub flexible, tipus coarrugat doble capa de grau 7, igualment no propagador d’ incendi, amb baixa emissió de
fums i opacitat reduïda.
Les canalitzacions generals, es farà a través de safata de PVC de 60x200 mm que passa per sobra les jaces
de la sala i per sobre falç sostre de la resta del edifici. Les baixades a interruptors i endolls són amb tub
flexible encastades a les parets.
Es separen amb diferents tubs les tensions dèbils de detectors, antenes de les tensions de 400 V , 230 V.
Mitjançant canalitzacions diferents i amb tabic separador quant passen per les canals
CAIXES DE DERIVACIONS
Són estanques. Situades al falç sostre, en el seu interior hi han totes les connexions amb borns.
INTERRUPTORS, ENDOLLS, DETECTORS LLUM i IL.LUMINACIÓ
És disposa de interruptors / commutadors per l’encesa del llums a tota arreu accepta els serveis que és
mitjançant detector de presencia.
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Per la il·luminació exterior serà amb aplic estanc a la paret i s’opta per l’encesa manual amb interruptors
deixant previst el quadre la possibilitat que en FASE 2 o més endevant es pugui instal.lar un rellotge
astronòmic,
En la sala gran és deixarà previst 3 circuit perquè l’empresa d’equipaments de museu faci la instal.lació de
il.luminació.
La resta de locals serà amb dowlights encastats led de 23 w accepta la zona serveis que serà amb aro
encastat + led de 8 w
Els endolls i punst de treball dels diferents local són a 0,4 m. de terra com mínim, repartits en varis circuits,
per tal de tenir selectivitat, i no sobrecarregar les línies.
Tots els endolls són tipus schuko 16 A. II amb pressa de terres.

ENLLUMENAT D’ EMERGÈNCIA
Per l'enllumenat d'emergència s’instal·len aparells autònoms automàtics d'enllumenat de senyalització i
emergència repartits a cada dependència. Es fan amb dos circuits independents per tot l’edifici.
La instal·lació ens proporciona un nivell superior a 5 lux / m2 a la sortida i davant equips extinció i quadre, i més
1 lux/m2 en el recorregut evacuació. Tenen autonomia mínima d’una hora.
A part d’instal·lar aquestes emergències, s’instal·len cartells indicatius de recorreguts evacuació, sortides,
senyalització extintors, etc. Tipus fosforescent seguint les normes UNE 23033 UNE 1115

SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES
La protecció és realitzarà segons ITC-BT 24 i norma UNE 20.460-4-41.
Per la protecció contra contactes directes, s’utilitzen interruptors diferencials de protecció amb una sensibilitat
de 30 mA. en línies d’enllumenat i endolls
Ja que la utilització d’aquest dispositius no constitueix per si mateix una mesura de protecció completa, també
en la instal·lació és preveu que les part actives no siguin accessibles a les persones, per tant aquestes s’asilen,
també és protegeixen les caixes de derivacions, entroncament dels receptors, etc.

SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES
La protecció és realitzarà segons ITC-BT 24 i norma UNE 20.572-1
S’utilitza la protecció per de tall automàtic de l’alimentació. Per això és connecta a un mateix terres totes les
diferents línies elèctriques, les masses dels motors, els receptors elèctrics, en general tots les parts actives. A fi
que la resistència de terra sigui tal que qualsevol massa no pugui donar lloca a tensions de contacte superiors
a 24 V en locals humits i 50 V en locals secs
Segons ITC-BT 24.
R= V / Is
Per una sensibilitat de 0,03A la resistència màxima és de:
R = 50V / 0,03A: R = 1.666,66 : (1)
R = 24V / 0,03A: R = 800,00 : (2)
Per una sensibilitat de 0,3A la resistència màxima és de:
R = 50V / 0,3A: R =
166,66 :(1)
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R = 24V / 0,3A: R =
R:
Is:
V:
50V:
24V:
(1)
(2)

80,00 :(2)

Resistència de terra en Ohms (:)
Sensibilitat en ampers (A)
Tensió de servei en Volts
Tensió màxima de defecte en locals secs
Tensió màxima de defecte en locals humits
Local sec
Local humit

La resistència a terra prevista és de 10 :, els diferencials instal·lats garanteixen una protecció molt superior a
l'exigida.
PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS ( Veure esquema unifilar )
Aquesta protecció es realitzarà mitjançant interruptors automàtics en capçalera de tots els circuits de la
instal·lació. El seu calibre protegirà de manera eficient aparells i instal·lacions.
Per la protecció contra sobrecarregues s’utilitza el IGA ( interruptor general automàtic ) que protegeix en
conjunt de la instal·lació.
Per la protecció contra curtcircuits s’utilitzen els fusibles generals de protecció, ubicats dins la CGP ( caixa
general de protecció ) i amb un calibre adequat per la protecció de tota la instal·lació.
Per a cada derivació s’utilitza interruptors automàtics ( magnetotèrmics ) amb corba de tall C i CM per la
màquina clima , intensitat màxima de tall adequada segons la línia a protegir.
INSTAL·LACIÓ DE TERRES GENERAL
És fara un terres general, pels fonaments de l’edifici. Amb fil de coure despullat de 35 mm², unit amb soldadura
aluminotermica a estaques d’acer recobertes de coure de 16 mm de diàmetre. i 2,5 m de llargada, clavades
verticalment a terra, i al ferro de l’estructura.
Totes les línies porten un fil de terres. La secció del terres és igual que la fase. S’uneixen a terres tots els punts
de llum, endolls, canonades metàl·liques i punts metàl·lics accessibles.
INSTAL·LACIÓ DE TERRES NEUTRE GRUP ELECTROGEN
És farà un terres independent del general, aquest s’hi connecta el neutre de grup electrogen a terres, amb fil
de coure despullat de 35 mm², unit amb soldadura aluminotermica amb 2 estaques d’acer recobertes de coure
de 16 mm de diàmetre. i 2,5 m de llargada, clavades verticalment a terra.
CÀLCUL DE LÍNIES ( Per traçat i detalls veure plànols elèctrics i esquema unifilar )
Pels càlculs s'utilitzen les següents abreviatures :
P
L
S
56
ep
et
e%
V

Potència en W.
Longitud en metres
Secció en mm2
Conductivitat del coure
Caiguda de tensió parcial
Caiguda de tensió total
Tant per cent de pèrdua de tensió
Tensió composta 400 V.
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v
D
I
Icc

Tensió simple 230 V.
Densitat de corrent en A/mm2
Intensitat en A.
Intensitat de curtcircuit

Pels càlculs s' utilitzen les següents fórmules :
P.L
e = ----------------- = Circuits trifàsics.
56 . V . S
e . 100
e% = ------------- = Línies a 400 V.
V
I
D = -------- =
S

Per tots els circuits.

0,8 . Vn
Icc = ---------------- Circuits monofàsics.
Z
0,8 . Vn
Icc = ---------------- Circuits trifàsics.
1,73 . Z
En els càlculs de línies es tenen en compte els factors següents :
La potència nominal de les lluminàries de descarrega es multiplica per (K = 1,8). En el cas de motors el
coeficient es 1,30.
En cap cas es supera la caiguda de tensió del 3% en l'enllumenat; i un 5% per la força. Tampoc la densitat de
corrent corresponent per línies TAULA 1 ITC-BT-19
Si a una caiguda de tensió (et) d'una línia trifàsica se l’hi ha de sumar una monofàsica, primer es passa la et de
400 a 230 V, i després se l’hi suma la monofàsica.
Les proteccions magnetotèrmiques són de corba C ,. corresponent a una Icc. entre 5 i 10 vegades la (In).
Accepta la línia que alimenta la màquina gran de clima que es CM A cada línia la Icc. es superior a aquest
valor, i inferior a la màxima que pot suportar el magnetotèrmic 10 KA.
Veure Annex I : Càlculs

4.

INSTAL·LACIÓ AIGUA ( Veure plànol aigua, per traçat i diàmetres tubs.)

Es farà segons Real Decret 314/2006 que aprova el Codi tècnic 2006 de la edificació. DB HS 4 i DB HS5.
El comptador d’aigua està situat al armari de comptadors fet d’obra, arrant de carrer
L’escomesa és de polietilé 1” 10 atm soterrada, passa a 20 cm del resta d’ instal·lacions, a l’entrada del edifici
hi ha clau general de pas .
La instal·lació interior es de politilè reticulat tipus multicapa, passant trams generals per cel ras aïllats 10 mm.
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Les baixades són empotrades a la paret amb el mateix tipus de tub i forrades amb coarrugat de color segons si
es tracta d’aigua calenta ( Vermell ) o aigua freda ( blau ).
Cada local tindrà claus de pas independents, empotrades a la paret.
El lavabos seran únicament d’aigua freda, amb aixeta temporitzada.
Els WC seran de tanc baix i polsador doble.
Hi ha un abocador per servei de neteja
Els deguasos aniran al clavagueram municipal.

5.

INSTAL·LACIÓ TELECOS

Es repartix a la sala d’exposició una serie de punts de treballs encastats al terra, amb preses de corrent i de
informatica. Aixi com un punt de treball a la resta de locals
Cada punt de treball te dues preses RJ-45, cat 6, i una canonada independent fins al RACK. A la sala de
exposicions es deixa sense cablejar, perque ho faci l’empresa de equipament del museu. El Rack es col·locara
en una propera fase.

6.

INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS ( Per traçat i detalls veure plànols incendis)

És complirà amb el Real Decret 314/2006 que aprova el Codi tècnic 2006 de la edificació DB-SI.
S’instal·len extintors amb caixa per tot l’edifici cada 15 mts, de pols 21 A 113 B, i un de co2 5 kG a l’entrada
local instal·lacions.
Tots els extintors disposaran de pictogrames homologat fosforescents .
Tot i que per normativa no sigui obligat instal·lar un sistema de detecció de incendis, el tècnic redactor
considerà important que hi sigui degut a que és un edifici aïllat, que l’ocupació serà esporàdica i no hi ha
conserge.
La central d’incendi s’instal·larà el local de instal·lacions, d’aquí partiran les línies fins a detectors de fums,
sirenes interior i exterior i polsador que hi ha a l’accés a la sala
El conductor que alimenta a la sirena interior i exterior serà resistent el foc
No es projecte boques d’incendi, al no ser obligatori, ja que la superfície construïda és inferior a 500 m2 i no es
un edifici de risc especial alt segons el capítol 2 SI1.

7.

INSTAL·LACIÓ ALARMA INTRUSIÓ ( Per traçat i detalls veure plànols intrusió)

Complirà amb la Normativa EN50131 de 18/02/2011, sobre graus d’equips que composen el sistema de
seguretat i verificació per central receptora d’alarmes
Es disposa d’una central d’alarmes instal.lada en el local de instal·lacions, amb tres teclats repartits una a
l’entrada principal i els altres dos un a cada local 1 i 2. Ja que tindran funcionaments i horaris diferents.
Hi haura detectors interiors instal·lats de superfície entre 2,2 i 2,5 mts de terra. Alguns detectors són de 25
mts alcanç a la sala gran i el dos locals 1 i 2 i a la resta, detectors de 12 mts alcanç
Es disposarà de sirena interior i exterior.
Tot és cablejarà amb el cable blindat de 2+4, col·locat amb safates generals a la banda de senyals dèbils i a
l’interior de tubs rigids a les baixades.
Les connexions a central alarmes ho decidirà el titular.
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8.

INSTAL·LACIÓ CLIMA

PROJECTE DE CLIMA
Segons el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), Reial Decret 1.027/2.007 de 20 juliol
de 2.007, publicat al BOE. de 29 Agost de 2007
La part climatitzada es: La sala destinada a museu (128,70 m2), un local a l’entrada destinat a zona
expositiva/històrica (14,04 m2), un local destinat a botiga (29,15 m2), i un local destinat a taller (23,27 m2),
A recepció sols es munta calefaccio.
Cada un del locals indicats té el clima per independent.
La part no climatitzada es: serveis homes, dones, vestibul entrada.

SISTEMA DE CALEFACCIÓ ELEGIT
Per la sala principal, al ser un local amb us no continu, s’ha adoptat el sistema amb bomba de calor, amb splits
de paret baixos, sistema partit, amb unitats exteriors al terrat a sobre de la botiga.
Té els avantatges de facilitat d’engegada i parada, un molt elevat rendiment, i resposta ràpida. Possibilitat de
canviar de calor a fred dins d’una mateixa activitat, segons demanda tèrmica, Adequat per aquest tipus d’
activitats
El diseny del clima a la sala museu, es te en compte que les persones van amb la mateixa roba de carrer, i no
requereix elevades carreques tèrmiques
Sala museu, consta de 4 bombes de calor independents de 5000 W. en fred i 5.800 W. En calor. En un total de
20.000 W. Fred i 23.200 W. En calor
La resta de sales ja indicades hi ha un sol split de paret de 5000 W. de fred i 5800 W.de calor
A recepcio es munta una estufa, tipus estanca de pelet, de potencia 7 Kw.

RENOVACIÓ AIRES SALA EXPOSICIÓ
Per el tipus d’activitat, es classifica IDA-2 de 45 m.3/h.Persona
Superficie total local 128 m.2
Superficie ocupable per persones 70 m.2
Nº Persones, tenin en compte de 2 m.2/persona = 35 Persones
Volum a renovar V = 45 m.3/h.persona . 35 Persones = 1.575 m.3/h
Recuperador de calor de 1.600 m.3/h situat a la planta coberta, al costat dels splits. No es col·loca en aquesta
fase, pero es deixa tot preparat per la propera.
En l’ interior de la sala es projecta un conducta de planxa galvanitzada helicoidal de 315 mm. de diametre, que
impulsa aire a 5 reixes de 400 X 125 mm. situat en la paret del fons. I un conducte i reixes d’iguals
característiques per el retorn d’aires, situat en la pared oposada
La resta de locals degut a que poden tenir un funcionament independent, tambe tenen una renovacio
independent amb extractor
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3- MOBILIARI I PART EXPOSITIVA

ZONA BENVINGUDA-ACOLLIDA
Es muntarà una pantalla de video interactiva que s’adaptarà a la casella existent. Aquesta pantalla explicarà
l’oferta turística del municipi i de la zona.
Al centre de la recepció es muntarà una làmpada rectangular amb ampolles de vi penjades de 80x120 cm, amb
lluminàries tipus led.
Des d’aquesta base, es perllongarà pel sostre fisn a paret, un enllistonat de fusta de pi de 5x8 cm., que servirà
per acollir la persona encarregada de la recepció.
A sota la làmpada, s’hi posarà una taula d'ampolles de vi de 80 x120, formada per xapa d’acer de 10 mm
vernissada, com a base, laterals i taulell, i al seu interior hi aniran ampolles de vi a tocar, amb un metacrilat
òptic frontal.
A les parets s’hi muntaran plafons plans de suports gràfic, tipus vinil o plafó DM, amb un contingut gràfic de
documentació explicativa de tipus escrita, fotogràfica i esquemàtica.
Lona impresa amb el logotip per a col.locar a ganxo existent.
Pack de cables preparats per a cubrir la majoria d'aplicacions AV de 15m. Indicat per a completar el pack
d'instal·lació junt amb les caixes de connexions. Inclou 2x cables VGA, 1x minijack, 1 x 1 Phono (RCA) per a
vídeo compost, 1 x 2 Phono (RCA) per a àudio stéreo i 1 x S-Vídeo.

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

81

L’ESCORXAD
L
DOR. ESPAI D’EXPERIÈ
ÈNCIES-

AJUNTAME
ENT DE NAV
VÀS

82

ZONA EXPOSITIVA CENTRAL

Mòduls de fusta en forma d'ampolles de vi encaixables de 3,26 m d'alçada, diàmetre 0,96 m, amb rodes, potes i
amb registre per instal.lar a posteriori la il.luminació o projecció. Aquest mòdul estarà format per 10 costelles de
tauler de fusta de 2,2 cm de gruix, amb la forma d’ampolla. La part superior de les costelles, es recolliran amb
un panell concau superior, simulant el tap de l’ampolla. En algunes ampolles, a la part central de l’ampolla, a
uns 80 cm d’alçada, les costelles aniran adosades a una taula de forma circular, que servirà com a suport de
les activitats interactides de cada ampolla. A la part inferior, també es recolliran les costelles, i disposaran de
rodetes, amb un sistema que permetrà fixar-les, per evitar-ne el moviment.
La part frontal i la posterior de l’ampolla, que tindran formes concaves i convexes respectivament, disposaran
d’uns plafons circulars per a suports gràfics, tipus vinil o plafó DM, amb una retroil.luminació. El contingut gràfic
per a grafiar sobre el suport circular, tindrà documentació explicativa de tipus escrita, fotogràfica i esquemàtica.
Cada ambit tindrà diferents mecanismes per mostrar i interactuar amb el contingut segons decideixi la Direcció
Facultativa.
A una distancia de la pantalla de 8/9 m, s’instal.larà un projector full HD amb sortida d'àudio, 4000 ansi lúmens,
per projectar sobre pantalla de projecció.
Al fons de la sala, es muntarà una pantalla per projecció de 500x280cm, ancorada a la paret existent.
A les parets laterals s’hi instal.larà unes cortines d’ollets de tipus vellut, que serà també aillant tèrmica i opaca,
de color vermell burdeos. Es retallaran els passos de les portes.
A una distancia d’uns 1,5 m de tot el perímetre de la sala, es penjarà de l’estructura un carril de pas
d’instal.lacións d’audiovisual, internet, electricitat … Des d’aquests carril hi aniran els escomeses de veu i
dades de les ampolles interactives, i unes lluminàries tipus projector led direccionable de 45º, regulable en
intensitat, llum càlida 3000ºK, de 20 w de potència.
Pack de cables preparats per a cubrir la majoria d'aplicacions AV de 15m. Indicat per a completar el pack
d'instal·lació junt amb les caixes de connexions. Inclou 2x cables VGA, 1x minijack, 1 x 1 Phono (RCA) per a
vídeo compost, 1 x 2 Phono (RCA) per a àudio stéreo i 1 x S-Vídeo.
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ZONA EXPOSITIVA HISTÒRIA
A la paret nord, que hi ha una finestra, s’instal.larà una xapa metal.lica d’acer inoxidable plegada. Aquesta taula
o bancadam servirà per a instal.lar-hi 3 pantalles interactives de TV de 32” amb informació explicativa de l’antic
edifici de l’escorxadori, de la historia del poble, del municipi i de l’entorn.
També s’hi muntaran les aixetes originals que previament s’hauran desmuntat i netejat, o bé antigues.
Als dos laterals del moble, s’hi instal.larà uns miralls sense marc, de tota l’alçada útil, donant un efecte infinit.
Per acabar de recrear l’ambient, s’installlaran unes Iluminàries originàries de l’epoca, tipus fluorescents penjats
del sostre.
A les parets s’hi muntaran panells gràfics amb forex, amb contingut gràfic de documentació explicativa de tipus
escrita, fotogràfica i esquemàtica.
Pack de cables preparats per a cubrir la majoria d'aplicacions AV de 15m. Indicat per a completar el pack
d'instal·lació junt amb les caixes de connexions. Inclou 2x cables VGA, 1x minijack, 1 x 1 Phono (RCA) per a
vídeo compost, 1 x 2 Phono (RCA) per a àudio stéreo i 1 x S-Vídeo.

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

85





L’ESCORXAD
L
DOR. ESPAI D’EXPERIÈ
ÈNCIES-

AJUNTAME
ENT DE NAV
VÀS

86

BOTIGA DE LA TERRA

Es muntarà una prestatgeria de fusta pels productes de venta de la terra, de 135 cm de llargada per 35 cm
d’amplada i 150 cm d’alçada. Tindrà un panell de forex amb contingut gràfic de documentació explicativa de
tipus escrita, fotogràfica i esquemàtica.
La taula expositiva es col.locarà a la cantonada, i tindrà les mides següents: 300 cm de llargada per 80 cm
d’amplada i 150 cm d’alçada. Tindrà un panell de forex amb contingut gràfic de documentació explicativa de
tipus escrita, fotogràfica i esquemàtica.
Làmpada d'ampolles de vi de 1,41 m de diàmetre, formada per perfilaria metal.lica, una base de DM lacat en
blanc, i amb lluminàries tipus led. D’aquesta base e penjaran les ampolles de vi, amb igual sistema.



ESPAI TALLER
Taules de DM de 19 mm 1,80 x0,70 m., amb postes de llistons de fusta de 4x4 fusta.
Taburets en forma de tap de suro, que servirán per a visites de grups concertades.
A les parets s’hi muntaran plafons plans de suports gràfic, tipus vinil o plafó DM, amb un contingut gràfic de
documentació explicativa de tipus escrita, fotogràfica i esquemàtica.
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S I ENDERROCS
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12,208.19

1

RAM DE PALE
ETA................................................................................................................................................

35,809.11 18.18

2

REVESTIMENT
TS ................................................................................................................................................

8,927.37

4.53

3

PAVIMENTS........................................................................................................................................................

12,492.31

6.34

4

FUSTERIA I VIIDRIERIA .....................................................................................................................................

21,903.72 11.12

5

SANEJAMENT
T ....................................................................................................................................................

3,324.77

1.69

6

PINTURA.............................................................................................................................................................
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7
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8

ALTRES ..............................................................................................................................................................

9
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USEITZACIÓ ...............................................................................................................................

10

RAMPA EXTER
RIOR ............................................................................................................................................

46,140.72 23.42
999.00
8,301.28
197,000.00
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VI- NORMATIVA
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). Modif. pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
Ús de l’edifici
Equipament
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.PCAA-activitats
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Altres usos
Segons reglamentacions específiques
Accessibilitat
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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)
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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

97

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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
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
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
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 contra el 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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
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). En vigor des de 17.11.09
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-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal•lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

98

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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació
com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del
Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels
sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Sistema de condicionaments, instal•lacions i serveis
Instal•lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modif. (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.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas derogada pel RD
1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats
Resolució 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)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre
ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
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O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Altres O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) - Instrucció 6/2006
Instal•lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Ordenances municipals
Instal•lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
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)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Instal•lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
Instal•lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal•lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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), modificat pel RD 238/2013 (BOE
13/4/2013) en alguns articles
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi
Instal•lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Instal•lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Condicions de seguretat en les instal•lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal•lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents,
sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal•lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Instal•lacions d’il•luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il•luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
REBT ITC-28 Instal•lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
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); mod.Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per accés al servei de telecom. per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl•lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Instal•lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal•lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013)
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Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción
y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
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), modificat per Llei 9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 5/2012
DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
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VII- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Dades de l'obra
Tipus d'obra
CENTRE D’INTERPRETACIÓ ENOTURÍSTIC D’ESCORXADOR
Emplaçament
MUNICIPI DE NAVÀS
Superfície
465,5 m2
Promotor
AJUNTAMENT DE NAVÀS
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució
LLUIS IGLESIAS PERA
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
LLUIS IGLESIAS PERA

Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia
NO
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
Edifici existent sobre terreny tou.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Edifici a uns 2,75 m. per sota del nivell de carrer, que es troba al costat d’un torrent.
Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Actualment l’edifci disposa d’escomesa d’aigua i electricitat, que es troben fora de servei.
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
Ctra. Castellet

El pressupost d’execució material és: 234.430,00 € (abans de IVA), inferior a 280.000 € (límit entre ESS i
EBSS).

A Navàs, abril de 2018

El Tècnic

LLUIS
IGLESIAS
PERA

Digitally signed by LLUIS IGLESIAS
PERA
DN: cn=LLUIS IGLESIAS PERA,
sn=IGLESIAS PERA, givenName=LLUIS,
c=ES, o=Consorci Administració Oberta
de Catalunya, ou=Vegeu https://www.aoc.
cat/CATCert/Regulacio,
serialNumber=39344679M
Date: 2018.04.22 16:47:10 +02'00'
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Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció
de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el
present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model
inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les
següents activitats:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació
de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal lacions i dispositius necessaris
per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o
fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de
riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Identificació dels riscos.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops,
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en
tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

105

Treballs previs
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Moviments de terres i excavacions
- Interferències amb Instal lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Ram de paleta
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Instal.lacions
- Interferències amb Instal lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran
d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
Mesures de protecció col.lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, dins l'obra i als vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal.lacions existents
- Els elements de les Instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima,
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals
Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls
i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització
d'equips de subministrament d'aire
Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Relació de normes i reglaments aplicables
(en negreta les que afecten directament a la Construcció)
Data d'actualització: 12/05/1998
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres
públiques
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevención
Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions:
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
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Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:
O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúastorre desmontables para obras
Modificació:
O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació:
BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD
1215/1997
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de
trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas
comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros
mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas
autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros
químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

ADRECES I TELÈFONS DELS SERVEIS D’EMERGÈNCIA
BOMBERS
C.A.P. DE NAVÀS
C.A.P. DEL BAGES
AMBULÀNCIES
CENTRE HOSPITALARI DE MANRESA
HOSPITAL GENERAL DE MANRESA
CLINICA SANT JOSEP DE MANRESA
HOSPITAL DE SANT ANDREU
POLICIA MUNICIPAL
GUARDIA CIVIL BALSARENY
MOSSOS D’ESQUADRA
SERVEIS D’AÏGUES DE NAVÀS
FECSA

080
93 839 03 33
93 874 23 12
904 10 55 55
93 873 25 50
93 874 21 12
93 874 40 50
93 874 33 12
93 839 05 55
93 839 60 05
088
93 820 44 99
900 74 74 74
900 23 23 23
900 39 40 41
93 839 00 22
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