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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA I
PINTURA DE L’ESTRUCTURA,
DE LA PISTA 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE PINS VENS
MG DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:

Substitució de la coberta i pintura de l’estructura,
de la pista 2 del pavelló poliesportiu de Pins Vens de
Sitges.

Objecte de l’encàrrec:

Manteniment de l’espai esportiu públic.

Emplaçament:

Pavelló poliesportiu de Pins Vens de Sitges, c/ Cardenal
Vidal i Barraquer, 18 / ( Av/ Josep Tarradellas i Joan).

Municipi:

Sitges (08870) , comarca del Garraf

Referència cadastral:

0663001DF0606S0001EK

MG 2 Agents del projecte
Promotor:

Ajuntament de Sitges.
Regidoria d’Ensenyament, Joventut i Esports.
CIF: P0827000A
Plaça de l’Ajuntament s/n Sitges (08870)

Arquitecte:

Nom: Fernando Albaladejo Grimalt
Nº colꞏlegiat: 25.770/2
NIF: 46.329.575-P
Adreça: Av/ Puig d’en Boronet, 50, Sitges (08870)

Sitges, juliol de 2018

El PROMOTOR
AJUNTAMENT DE SITGES

L’ARQUITECTE
FERNANDO ALBALADEJO GRIMALT

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
El municipi, ubicat a la comarca del Garraf, té una alçada topogràfica mitja de 10m.
Es tracta d’una zona en sol urbà consolidat, amb l’ús de equipament esportiu envoltat de zones
residencials. Actualment està format per un conjunt d’edificacions de diverses èpoques: un pavelló
poliesportiu construït el 1969 que té accés des de C/ Cardenal i Barraquer, 18. El 1994 es construeix una
coberta metàl.lica sobre una pista poliesportiva amb paviment de formigó exterior, situada a la ubicació
actual del pavelló 2 de Pins Vens.
Més endavant s’acabarà tancant el actual pavelló, i condicionarà creant noves grades i accessos. Entre
els dos pavellons es construeix una zona de vestíbul i vestidors que dona servei als dos pavellons.
Actualment l’acces principal es des de Av/ Josep Tarradellas i Joan.
Les instal.lacions estan en ple ús i amb un alt rendiment d’utilització.
Es practiquen tot tipus d’esports de pista coberta: bàsquet, futbol sala, handbol, hoquei, gimnàstica
rítmica, voleibol,...
La actual actuació es realitzarà en el pavelló 2. Es divideix en tres actuacions principals:
1)

Substituir la coberta metàlꞏlica existent, formada per una xapa metàl.lica simple, on
comencen a produir-se filtracions d’aigua per diferents punts. També el seu comportament
energètic es molt poc eficient. La nova coberta tindrà millor rendiment energètic.

2)

Es proposa realitzar un manteniment a l’estructura metàlꞏlica existent que suporta la
coberta. Es revisarà l’estructura metàlꞏlica existent, es sanejaran i repararan els punts o zones
de possible degradació. Es finalitzarà pintant tota l’estructura metàlꞏlica.
Aquest conjunt d’actuacions es realitzan per manteniment i millora de la coberta i de l’estructura
metál.lica que la suporta.
Les millores s’entenen des de diversos punts de vista:
-

3)

Estructural, en què s’allarga la seva vida útil.
Condicionament tèrmic de l’interior del pavelló davant les variacions de temperatura
exterior, i la radiació solar.

-

Aillament acústic dels sorolls produïts per les activitats a l’interior del pavelló.

-

Solució als problemes de filtracions enfront de fortes pluges.
Instal.lació de dues cortines motoritzades per divisió d’espais a la zona de joc.

L’actuació s’entén per a una major flexibilitat, rapidesa i comoditat a l’hora de la se va col.locació.
Les actuacions a realitzar no suposen la creació ni ampliació de nous volums als existents, ni la creació
de nous usos, per lo que urbanísticament, el projecte no afecta les directrius del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Sitges, ni els seus usos.
Pel que fa a les seves prestacions les obres compleixen els requisits bàsics de qualitat establerts per la
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE RD. 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que
li sigui d’aplicació.

MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais adscrits
La zona on es realitzen els treballs afecta l’espai del pavelló 2, que cobreix la zona de joc i graderies del
pavelló, excloent la zona de vestidors.
Els treballs que es volen realitzar són:
1) Per a la substitució del sistema de cobriment del pavelló
- Retirar y emmagatzemar el fals sostre existent de la coberta del pavelló.
- Retirar la coberta de planxes metàlꞏliques existents i els seus ancoratges.
- Colꞏlocar la nova coberta metàlꞏlica tipus “sandwich”, amb aïllament tèrmic incorporat, amb els seus
propis sistemes d’ancoratges per a unir-se a l’estructura metàlꞏlica existent.
- Un cop realitzats els treballs de manteniment del punt 2) No es tornarà a instalꞏlar el fals sostre existent.
2) Per al manteniment de l’estructura met`lꞏlica que suporta la coberta.
- Neteja de les encavallades, corretges i pilars metàlꞏlics.
- Raspat dels elements metàlꞏlics per al sanejament de la pintura en mal estat.
- Raspat de l’òxid, i si cal substitució d’elements metàl.lics o reforços amb acer estructural.
- Pintat de l’estructura metàlꞏlica del pavelló (coberta i pilars).
3) Instal.lació de dues cortines motoritzades per divisió d’espais a la zona de joc.
Dimensions aproximades 25m x 8m. Inclou el rotor de diàmetre 70mm, rodaments amb motor central
compacte trifàsic, lones en PVC amb tractament ignífug M2 i plec a dues cares amb varetes enfundades
per facilitar-ho. Fixació directa sobre biga de suport de sostre 80x80mm d’amplada max. Punts de fixació
cada 2,50m. Accionament mitjançant comandament a distància o botonera.
Inclosa l’escomesa elèctrica, connexió de la maniobra, i mitjans d’elevació necessaris per a realitzar els
treballs.

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances
municipals i altres normatives si s’escau
Planejament:
Zonificació:

POUM de Sitges amb data de 16 de Novembre de 2005
Clau D4. Zona d’equipament esportiu.

QUADRE DE CONDICIONS URBANÍSTIQUES
ZONA
Equipament

CLAU D4 – Zona d’equipament esportiu.
Existent – Es manté l’ús existent, sense variació de paràmetres
(superficie, volum,…).

NORMATIVA

PROJECTE

CONDICIONS DE NIVELACIÓ DE TERRENYS
1m PER SOTA DEL NIVELL DEL
EXCAVACIÓ
NIVELL ORIGINAL DE TERRES
1m PER SOBRA DEL NIVELL
OMPLIR AMB TERRES
DE TERRES ORIGINAL

NO HI HA

SUPERFICIE I VOLUM

Projecte existent aprovat.

NO HI HA
NO HI HA VARIACIÓ

MD 2.3 Descripció de l’actuació. Programa Funcional. Descripció general dels
sistemes
Respecte els usos, a l’espai de l’actuació no varia pel que fa als usos existents:
1) Pista poliesportiva municipal per a activitats pròpies d’un recinte esportiu tancat:
Basquet, futbol sala, handbol, gimnàstica, voleibol,...

MD 2.4 Relació de superfícies construïdes
Superfícies Construïdes de la actuació (coberta a substituir):
Superficie interior del pavelló (zona esportiva):

1609,56m2.

Superficie exterior del pavelló, sota el ràfec de la coberta (zona de pas): 352,30m2.

SUPERFICIE TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

1.961,86m2
Sitges, Juliol de 2018
L’ARQUITECTE
Fernando Albaladejo Grimalt
Colꞏlegiat 25.770/2

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les
característiques de l’edifici
L’espai projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i accesibilitat que garantiran
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen
resposta a la resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’espai, que depenen
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
- Funcionalitat  Utilització: Condicions d’ús del espais.
- Seguretat

 Estructural
 en cas d’Incendi
 d’Utilització i accesibilitat

 Salubritat
 Estalvi d’energia
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instalꞏlacions per un ús
satisfactori de l’edifici.
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’espai i es concreten els seus requisits
específics i prestacions de les solucions.

- Habitabilitat

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’espai
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús
SUPERFÍCIES SEGONS L’ÚS

Superficie de la zona interior del
pavelló (zona esportiva):
1609,56m2.
Superficie de la zona exterior
coberta pel ràfec de la coberta
(zona de pas):
352,30m2.
Superficie total afectada:
1961,86m2

PISTA
POLIESPORTIVA

GRADES

PASSADISSOS
D’ACCÈS

D 3.2 Seguretat estructural
MD 3.2.1. Sustentació de les estructures: característiques del terreny
El terreny es de roca calcària i per la naturalesa de la intervenció las càrregues sobre el terreny es
poden considerar estimades segon les característiques del terreny.
MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions
Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de
fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que
s’especifiquen a l’apartat MC 2.1. “Fonamentació i contenció de terres”
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE.
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.
Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són
d’aplicació:
o DB SE Seguretat estructural
o DB SE-AE Accions a l’edificació
o DB SE-C Fonaments
o DB SE-A Acer
o DB SE-F Fàbrica
Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel que fa
a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent.
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els
paràmetres establerts a:
o

DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la
Memòria Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es
desenvolupen en aquest apartat.
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC
2. “Sistema estructural”
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el
càlcul pel mètode dels Estats Límit:
o Estats Límit Últims
o Estat Límit de Servei
o Estat Límit de Durabilitat
comprovant 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:
o

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de
l’estructura

o

Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la
construcció o reparació de l’estructura

o

Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a
continuació.
Elsl valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients
indicats a la memòria constructiva MC 2:

G : coeficient parcial d’una acció permanent

- per situacions persistents o transitòries,

Q : coeficient parcial per a una acció variable

  G, j  Gk , j   Q,1  Qk ,1    Q,i   0,i  Qk ,i

j1

Gk: valor característic d’una acció permanent

i 1

Qk: valor característic d’una acció variable
simple

- per situacions extraordinàries,

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental

  G, j  Gk , j  A d   Q,1  1,1  Qk ,1    Q,i   2,i  Qk ,i

j1

0,1,2 : coeficients de simultaneïtat

i 1

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

0

1

2

Zones residencials

A

0,7

0,5

0,3

Zones comercials

D

0,7

0,7

0,6

Zones de tràfic i aparcament vehicles
lleugers (pes total < 30 kN)

E

0,7

0,7

0,6

Cobertes transitables

F

0,7

0,5

0,6

Cobertes accessibles només per a
conservació

G

0

0

0

per a alçades ≤ 1000 m

0,5

0,2

0

Vent

0,6

0,5

0

Accions variables del terreny

0,7

0,7

0,7

Coeficients de simultaneïtat
Sobrecàrrega superficial d’ús

Neu

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats.
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instalꞏlacions, etc), que no formen
part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment.

ACCIONS
Càrregues permanents (G)
- Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements
Constructius, o de catàlegs comercials, tenint en compte la configuració de les diferents
solucions)
Materials:

kN/m3

Formigó armat

25,0

Formigó en massa

23,0

Morter de ciment

19,0

Morter de pendents d’àrids lleugers

9,0

Totxo calat

15,0

Totxana

12,0

Acer estructural

78,5

Revestiments:

kN/m2

Enguixat

0,15

Arrebossat

0,20

Elements constructius superficials

kN/m2

Forjat reticular, cassetó de formigó, 25+5cm de cantell

5,50

Llosa d’escala de 18cm

4,50

Llosa voladís de 20cm

5,00

Llosa massissa de 20cm (coberta)

5,00

Teulada de teula ceràmica

0,70

Paviment de gres extruït colꞏlocat amb morter adhesiu

0,60

Cel ras de guix

0,20

Envans de maó fins a 7cm de gruix

1,00

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2,55m)

kN/ml

Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats

5,60

Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats

6,45

Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 + acabats

5,00

Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior)

7,00

Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix)

5,60

Total pesos propis considerats per planta

kN/m2

Sostre planta soterrani ús habitatge

7,30

Sostre planta soterrani ús comercial

6,70

Sostre planta soterrani coberta plana

7,50

Sostre planta baixa zones interiors habitatge

7,30

Sostre planta baixa - balcó

6,40

Sostre planta primera zones interiors habitatge

7,30

Sostre planta primera - balcó

6,40

Sostre planta segona zones interiors habitatge

7,30

Sostre planta segona – coberta plana

7,50

Sostre planta sotacoberta

6,70

- Accions del terreny
Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a l’apartat
MC 1 d’aquesta memòria.
Càrregues Variables (Q)
- Sobrecàrregues d’ús
Categoria d’ús

Subcategories d’ús
A1

A
D
E
F
G

Habitatges
Trasters i magatzem
A2
d’escombraries
D1
Zones comercials
Locals comercials
Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers
(pes total < 30 kN)
Cobertes transitables accessibles només
privadament
Cobertes
Cobertes amb
accessibles només
G1
inclinació < 20º
per a conservació
Zones residencials

Càrrega
uniforme*
2
(kN/m )

Càrrega
concentrada*
(kN)

2,0

2,0

3,0

2,0

5,0

4,0

2,0

2 x 10,0 *

2,0 **

2,0

1,0

2,0

*

En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la
càrrega uniforme i separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega
concentrada es fa de manera independent i no simultània.
** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2 kN/m2

o

Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2

o

Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que
serveix i una sobrecàrrega lineal a les vores de 2,0 kN/m2

o

Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de
contenció: 1,0 kN/m2 en les zones d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer

- Accions sobre baranes i divisòries
Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora
superior de:
o

F: Coberta transitable 1,6 kN/ml

- Reducció de sobrecàrregues
No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals.

- Accions tèrmiques
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat ja que no
existeixen elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari.
- Càrrega de neu
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,4 kN/m2
Accions accidentals (A)
- Sisme
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com
d’importància normal. Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, queda exempt del seu
compliment.

- 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 C pels elements estructurals de formigó.
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes
derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en
situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la
situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat.
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels
bombers.
Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC 2.2.1
- Impacte de vehicles
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser
que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa.
Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques
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

R

M

E

F

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

R : coeficient parcial per a la resistència del terreny
M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny
E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions
F : coeficient parcial per a les accions
Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són
els establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació.
Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’estructura.
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions amb les
combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat.
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients
indicats al punts MC 2.1.”Fonamentació i contenció de terres”
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 l’EHE i són els següents:

Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims
Tipus de
verificació

Tipus d’ acció

Situació
persistent/transitòria

Situació extraordinària

desfavorable

favorable

desfavorable

favorable

Pes propi, pes del terreny

1,35

0,80

1,0

1,0

Empentes del terreny

1,35

0,70

1,0

1,0

Variable

1,50

0

1,0

0

Pes propi, pes del terreny

1,10

0,90

1,0

1,0

Empentes del terreny

1,35

0,80

1,0

1,0

Variable

1,50

0

1.0

0

Permanent:
Resistència

Permanent:
Estabilitat

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 l’EHE i són els següents:
Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei
desfavorable

favorable

Permanent

1,0

1,0

Variable

1,0

0

Tipus d’acció:

Deformacions admissibles
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i
són les següents:
Valors límit basats en la distorsió angular, β
Tipus d’estructura

Límit

Murs de contenció

1/300

Estructures reticulades amb envans de separació

1/500

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm
Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a 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:
o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes
o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes
o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos
Limitacions dels desplaçaments horitzontals:
o

desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici

o

desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles

Vibracions i Fatiga
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el colꞏlapse de
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació.
Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo, només cal tenir-la en
compte en els elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i instalꞏlador
d’aquest aparell.

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
Les condicions de seguretat en cas d’incendi tenint en comte que estem en el interior de un pavelló
han de cumplir les exigències bàsiques SI del CTE.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat en cas d’incendi, DB SI.
Condicions de resistència al foc de l’estructura
La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,:
o

R 90 en la zona d’ús , ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 0m
(< 15m).

- Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici
Condicions d’aproximació i entorn (DB SI-5)
Edificis amb alçada d’evacuació h > 9m

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

Amplada lliure

Entorn dels
edificis: ESPAI DE
MANIOBRA

CONDICIONS

en general ≥ 3,5m
En trams corbats ≥ 7,20m
Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m

Alçada lliure o gàlib

≥ 4,5m

Capacitat portant del
vial

20 kN/m

Situació

Al llarg de les façanes on són situats els accessos o
bé a l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior
on s’hi trobin.

2

Amplada lliure

≥ 5m

Alçada lliure o gàlib

≥ a la de l’edifici

En vials d’accés sense
sortida de L > 20 m:

Espai suficient per la maniobra dels vehicles
d’extinció

Separació (s) del vehicle Edificis h ≤ 15m  s ≤ 23m
de bombers a la façana
Edificis 15m < h ≤ 20m  s ≤ 18m
de l’edifici segons la seva
Edificis h > 20m  s ≤10m
alçada d’evacuació (h)
Distància des de l’espai de maniobra fins als accessos a l’edifici
per arribar a totes les seves zones

≤ 30m

Pendent

≤ 10%

Resistència al
punxonament

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

Accessibilitat

Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, pitons o altres
obstacles.

Si l’edifici disposa de
columna seca:
Accés al punt de
connexió

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

ZONES
EDIFICADES
LIMÍTROFES o
INTERIORS A
ÀREES
FORESTALS

Franja de separació

Franja de 25m de amplada, lliure d’arbustos o de
vegetació que pugui propagar un incendi de l’àrea
forestal
Vial perimetral de 5m que podrà estar inclòs en la
franja.

Vies d’accés:

Dues vies d’accés alternatives
(preferentment): Compleixen les condicions dels
vials d’aproximació.
Accés únic en cul de sac (si no és possible
l’opció anterior): 12,50m de radi i compleix les
condicions d’espai de maniobra

 (8) Accessibilitat per façana: façanes accessibles, accés en planta baixa, buits d’accés en les
plantes.
Condicions d’aproximació i entorn (DB SI-5)
Edificis amb alçada d’evacuació h > 9m

Accessibilitat per
façana:
FAÇANA
ACCESSIBLE
(façana que pugui
ser feta servir pels
serveis de socors
en la seva
intervenció)

Forats per
l’accés
dels
bombers
des de
l‘exterior

CONDICIONS

ubicació

A cada planta de l’edifici, separats  25m entre
eixos de dos forats consecutius

ampit

Alçada  1,20m

dimensions

Amplada ≥ 0,80m; Altura ≥ 1,20m

accessibilitat Sense elements que dificultin l’accés a l’interior
de l’edifici. Excepte els elements de seguretat
situats als buits a les plantes amb alçària
d’evacuació ≤ 9 m

Condicions d’aproximació i entorn (DB SI-5)
APARCAMENTS ROBOTITZATS

Accessibilitat per
façana:
FAÇANA
ACCESSIBLE

Per cada sector d’incendi
en els que estiguin
compartimentats

CONDICIONS

Via compartimentada EI-120, portes EI260-C5,
que permetin l’accés fins cada nivell existent
Sistema mecànic d’extracció de fums capaç de 3
renovacions/h

(9) (DG) Espai exterior per a l’evacuació dels ocupants i relació amb les sortides de l’edifici.
Condicions de l’espai exterior segur (assignació d’ocupants i dimensionat) i de l’espai exterior.
Sortida de l’edifici (DB SI Terminologia)
x - Porta o buit de sortida a un espai exterior segur

x

- Porta o buit de sortida a un ESPAI
EXTERIOR:
(comunicat amb un espai exterior segur)

Per a un màxim de 500 persones, sempre i quan
aquest espai disposi de dos
recorreguts alternatius fins dos espais exteriors
segurs, en que un d’ells estigui a ≤ 50 m

Espai exterior segur(DB SI Terminologia)
CONDICIONS generals de l’espai exterior segur:
- Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat
- Permet l’àmplia dissipació de calor, fums i gasos
- Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda
x a) Espai comunicat amb la
xarxa viària o altres espais
oberts:

- Superfície mínima: S  0,5 P m²
- Situació: davant de la sortida de l’edifici dins d’una zona
delimitada por un radi R  0,1 P m des de la sortida de l’edifici,
Essent P, el nombre de ocupants
Cas particular: Si P≤ 50 persones, no cal comprovar les
condicions de dimensionat abans esmentades

x b) Espai no comunicat amb la
xarxa viària o altres espais
oberts :

- Superfície mínima: S  0,5 P m²
- Situació: Separat  15 m de l’edifici o del sector.

x c) La coberta d’un altre edifici:

compleix les condicions esmentades i, a més, la seva
estructura és independent de la de l’edifici amb sortida a aquest
espai i l’incendi no els afecta simultàniament

- Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi
 (10) (DG) Compartimentació en sectors d’incendi, valors de resistència al foc exigibles
Compartimentació en sectors d’incendi (1)

(Taula 1.1 DB SI-1)

(1)

Les superfícies màximes indicades per als sectors d’incendis poden duplicar-se quan estiguin protegits
amb una instalꞏlació d’extinció automàtica
Ús de l’Edifici / Zona / Establiment

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ

En general
ESTABLIMENT integrat en un edifici
ESTABLIMENT
integrat en un edifici
d’ús Residencial
Vivenda
ZONA d’ús DIFERENT
subsidiari de l’ús
principal d’un edifici
o establiment

x

Sempre constituirà sector d’incendi

Administratiu,
Docent o
Residencial públic

Constituirà sector d’incendi si Sc  500m

Pública
concurrència o
comercial

Sempre constituirà sector d’incendi

Residencial vivenda

Sempre constituirà sector d’incendi

Aparcament

Sc  100m : local de risc baix

2

2

2

Sc > 100m : sempre sector d’incendi
Qualsevol comunicació amb zones d’un altre
ús serà a través de vestíbul d’independència
Allotjament (p.ex.
dormitoris en centres
docents o hospitals)

Constituirà sector d’incendi si Sc  500m

2

Administratiu,
Docent o Comercial

Constituirà sector d’incendi si Sc  500m

2

Pública
concurrència

Constituirà sector d’incendi si > 500 persones

x

ESPAIS DIAFANS (p.ex. pistes poliesportives,
recintes firals, centres comercials, estacions de
transport, etc.)

Pot constituir un únic sector d’incendi
independentment de la seva superfície sempre que:
- el 90 % de Sc es desenvolupi en una planta
- les seves sortides donen directament a l’espai
lliure exterior.
- al menys el 75% del seu perímetre sigui façana
- no hi hagi sobre l’esmentat recinte cap zona
habitable

SECTOR DE RISC MÍNIM
(DB SI Terminologia)

- Sense límit de superfície i exclusivament de
circulació
2
- Càrrega de foc 40 MJ/m .
- Comunicació a través de vestíbuls
d’independència.

ESCALES i ASCENSORS que comuniquen
sectors d’incendi diferents o bé zones de risc
especial d’incendi amb la resta de l’edifici:
- Opcions de comunicació amb l’ascensor

Es compartimenten amb elements constructius
de resistència al foc no inferior a la dels sectors o
locals de risc que comuniquen.
a) A cada accés: porta d’ascensor E 30
b) A cada accés i sempre de l ’Aparcament o
local de risc especial: vestíbul d’independència
amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es colꞏloca una porta
d’ascensor E 30 i porta de vestíbul EI2 30-C5: no cal
adoptar cap mesura en el superior.
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no
cal adoptar cap mesura en el superior.

Específic per Usos diferents
2

Administratiu

Cada sector d’incendi: Sc ≤ 2.500 m

Aparcament
2
(Sc > 100m )

General:

No hi ha límit de superfície de sector

Aparcament
robotitzat

Cada sector d’incendi: Sc  10.000m quan estigui situat
per sota d’un altre ús

2

Comercial

Docent

Hospitalari

x

Pública
concurrència

2

General:

Cada sector d’incendi: Sc ≤ 2.500m
Separació entre establiments ≥ EI 60.

Cas particular:

Cada sector d’incendi: Sc  10.000m
en establiments o centres comercials que ocupin en la
seva totalitat un edifici íntegrament protegit amb
instalꞏlació automàtica d’extinció i l’alçada d’evacuació h
 10m.

Zones destinades a
us públic:

Poden constituir un únic sector d’incendi en
establiments o centres comercials que:
- ocupin totalment un edifici exempt
- estigui íntegrament protegit per una instalꞏlació
automàtica d’extinció
- alçada d’evacuació descendent ≤ 10m
- alçada d’evacuació ascendent ≤ 4m
- l’evacuació de cada planta es resol mitjançant sortides
d’edifici situats a la pròpia planta i sortides de planta que
permetin anar a escales protegides o a passadissos
protegits que portin directament a un espai exterior
segur.

Establiments de
Pública concurrència
a Centres comercials

Constituiran, al menys un sector d’incendi diferenciat
(inclòs el possible vestíbul comú a diferents sales) quan:
- es prevegi l’existència d’espectacles (cines, teatres,
discoteques, etc.) qualsevulla sigui la seva superfície
- es destini a un altre tipus d’activitat quan la seva
2
Sc>500m

2

L’edifici només té una No precisa compartimentar-se en sectors d’incendi
planta
2

L’edifici té més d’una
planta

Cada sector d’incendi: Sc ≤ 4.000m

En general:

Cada sector d’incendi: Sc ≤ 2.500m

Plantes con:
- zones d’hospitalització
o
- amb unitats especials
(quiròfan, UVI, etc.)

Compartimentades en al menys 2 sectors d’incendi Sc 
2
1.500m i amb espai per donar cabuda als pacients d’un
dels sectors contigus.
2
Excepció: Plantes de Sc < 1.500m amb sortides directes
a l’espai exterior segur i recorreguts d’evacuació fins
elles  25m

En general:

Cada sector d’incendi: Sc ≤ 2.500m

Recintes destinats al
públic:
- Amb seients fixos
(cines, teatres, etc.)
- Museus
- Espais per culte
religiós
- Recintes
poliesportius i firals

Poden constituir un únic sector d’incendi de Sc >
2
2.500m si:
- estan compartimentats respecte a altres zones amb
elements EI 120
- tenen resolta l’evacuació mitjançant sortida de plantes
que comuniquen amb un sector de risc mínim a través
de vestíbuls d’independència, o amb sortides de l’edifici
- materials de revestiment
* parets i sostres: B-s1,d0
* paviments: BFL –s1
- la densitat de càrrega de foc (materials de revestiment i
2
mobiliari fixe): Qs  200 MJ/m
- no hi hagi sobre aquests espais cap zona habitable.

2

2

2

Residencial
Habitatge

- Cada sector d’incendi: Sc ≤ 2.500m
- Separació entre habitatges ≥ EI 60.

Residencial
Públic

- Cada sector d’incendi: Sc ≤ 2.500m

2

- Habitació per allotjament
parets EI 60
- “Office” de planta no classificat como Establiments amb Sc > 500m2
local de risc especial
Portes d’accés  EI2 30 C5

Valors de resistència al foc exigibles (Taula 1.2 DB SI-1)
Ús del sector / Elements
compartimentadors

RESISTENCIA AL FUEGO
segons l’ús i la alçària de evacuació de l’edifici, h a (ascend); h d (descend)
Plantes sota rasant

ha  1,50m

Plantes sobre rasant

hd  15m

15< hd  28m

hd > 28m

Parets i sostres
Residencial habitatge

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

Administratiu, Docent i
2
Resid. Públic S >500 m

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

Comercial, Hospitalari i
Pública Concurrència

EI 120
EI 180, h>28 m

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

No s’admet

EI 120

EI 120

EI 120

Aparcament S > 100 m

2

Sector de risc mínim

x

Portes de pas
- Comunicació directa

 EI2 t/2 - C5, essent t el temps exigit en la paret

- amb vestíbul d’independència

 2 x EI2 t/4 - C5, essent t el temps exigit en la paret

x

 (11) Identificació dels locals de risc indicant classificació, necessitat de vestíbul
d’independència i valors de resistència al foc de tancaments i portes
Identificació i classificació dels locals de risc especial
(1)

(Taula 2.1 DB SI-1)

Es consideraran d’ús industrial i s’aplicarà el RSCIEI als emmagatzematges integrats als establiments de
6
qualsevol ús no industrial amb càrrega de foc total ponderada i corregida > 3x10 MJ
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

En qualsevol edifici o establiment
Aparcament d’habitatge
unifamiliar o bé aparcament de S
2
 100m
Magatzem de residus
(escombraries)

en qualsevol cas
5 < S ≤ 15m

2

-

-

15 < S ≤ 30m

2

Magatzems d’elements
combustibles, tallers de
(2)
manteniment, etc.

100< V 200m

3

200< V  400m

Cuines segons potencia instalꞏlada
P

20< P ≤ 30 kW

30< P ≤ 50 kW

Bugaderia. Vestidors de personal.
Camerinos.

20 < S ≤ 100m

2

100 < S ≤200m

3

2

S > 30m

2

V > 400m

3

P > 50 kW
S > 20m

2

(4)
(4)

(3)

Centro de transformació:
Potencia total:
Potencia de cada transformador:

P  2520 kVA
P  630 kVA

2520<P 4000 kVA
630<P 1000 kVA

P > 4000
kVA
P > 1000
kVA

Sala de maquinaria de
(6)
ascensors , Sala de grup
electrogen

en qualsevol cas

-

-

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

70< P ≤ 200 kW

200< P≤ 600 kW

P > 600 kW

P  400 kW

en qualsevol cas
P > 400 kW

-

Sales de màquines
d’instalꞏlacions de climatització

en qualsevol cas

-

-

Magatzem de combustible sòlid
per a calefacció

S≤3m

Sales de maquin. frigorífica:
Refrigerant amoníac
Refrigerant halogenat

2

S>3m

2

-

(2)

A usos diferents de l’hospitalari i residencial públic, no es consideren locals de risc especial les cuines
en les que els seus aparells estiguin protegits amb un sistema automàtic d’extinció, tot i que han de
complir les condicions dels sistemes d’extracció de fums que s’estableixen per les cuines classificades
com locals de risc especial (veure nota 2 taula 2.1 DB SI-1)

(3)

Els centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa
subministradora: per exemple, Fecsa-Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)

(4)

Segons el REBT 2002, quan es tracti d’un armari serà PF-30 (E30).

(5)

Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sales de màquines a efecte de
seguretat en caso d’incendis. (Recopilació consultes DB SI del 27/12/2010).

ADDICIONALS segons USOS
LOCALS DE RISC ESPECIAL

RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

Residencial habitatge
Trasters
(1)

(1)

50 < S ≤ 100m

2

100 < S ≤ 500m

2

S > 500m

2

S > 100m

2

S’inclouen els que comuniquen amb zones d’ús garatge

Residencial Públic
Emmagatzematge de roba i
equipatges

S ≤ 20m

2

20 < S ≤ 100m

2

Administratiu
Impremta, reprografia i locals
annexes (magatzems de paper,
publicacions, enquadernació, etc.)

100 <V≤ 200m

3

200 < V ≤ 500m

3

V > 500m

3

Magatzems de productes
farmacèutics i clínics

100 <V≤ 200m

3

200 < S ≤ 400m

3

S > 400m

3

Esterilització i magatzems
annexes

-

Hospitalari

Laboratoris clínics

V ≤ 350m

3

sempre

350 < S ≤ 500m

3

S > 500m

3

Comercial
Magatzems on la densitat de
càrrega de foc ponderada i
corregida (Qs) aportada per els
(2)
productes emmagatzemats sigui:

425 <Qs≤ 850
2
MJ/m

850 <Qs≤ 3.400
2
MJ/m

Qs > 3.400
2
MJ/m

i amb superfície construïda:

(2)

S < 25 m

* Recintes no
situats per sota
de la planta de
sortida de
l’edifici

amb instalꞏlació
automàtica de
extinció
sense instalꞏlació
automàtica
d’extinció

* Recintes
situats per
sota de la
planta de
sortida de
l’edifici

amb instalꞏlació
automàtica de
extinció

S < 800m

sense instalꞏlació
automàtica
d’extinció

S < 400m

2

S < 600m

2

i amb alçària
d’evacuació
< 15m

S < 300m

2

no s’admet

2

no s’admet

no s’admet

2

no s’admet

no s’admet

S < 2000m

2

S < 1000m

2

Les àrees públiques de venda no es classifiquen com a locals de risc especial. La determinació de Qs
pot fer-se d’acord al que s’estableix al RSCIEI

Pública concurrència
Taller o magatzem de decorats,
de vestuari, etc.

100 <V≤ 200 m3

-

Condicions dels locals de risc especial (Taula 2.2 DB
CONDICIONS
Resistència al foc de
l’estructura
Resistència al foc de parets i
sostres compartimentadors
Vestíbul d’independència

RISC BAIX

V > 200 m3

SI-1)
RISC MITJÀ

RISC ALT

R 90

x

R 120

R 180

EI 90

x

EI 120

EI 180

-

x

Sí

Sí

Portes de pas
Recorregut màxim fins a alguna
(1)
sortida del local
Reacció al foc dels materials

EI2 45-C5

x

 25 m

x

2 x EI2 30-C5

2 x EI2 45-C5

 25 m

 25 m

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

(1)

Es podrà augmentar en un 25% quan la zona estigui protegida amb una instalꞏlació automàtica
d’extinció

 Compartimentació dels espais ocults i dels passos d’instalꞏlacions
Espais ocults
Es manté la compartimentació dels espais ocupables dins dels amagats, o bé,
Es compartimenten els espais amagats respecte dels espais ocupables amb:
x - tancaments: EI t,
- registres de manteniment: EI t/2 essent t, el temps de resistència al foc dels espais ocupables
A cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m si hi ha elements més
desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2.
x

Passos d’instalꞏlacions que travessen elements compartimentadors d’incendi
(s’exclouen perforacions de secció ≤ 50 cm2)
x
x



Es colꞏlocarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
Es constituiran amb elements passants que tinguin la mateixa resistència al foc, EI t, que
l’element travessat.

(12) Classes de reacció al foc dels materials de revestiment, de capes contingudes a
l’interior dels tancaments, d’espais ocults i de mobiliari, si s’escau, segons zones i usos
Classes de reacció al foc dels materials de revestiment
REVESTIMENTS dels ELEMENTS CONSTRUCTIUS
(> 5% de les superfícies del conjunt de parets, de sostres o de
terres)

de sostres i
parets (*)

de terres

(Taula 4.1 DB-S1)
Zones ocupables excepte l’interior de l’habitatge
C-s2,d0
EFL
Passadissos i escales protegits
B-s1,d0
CFL-s1
Locals de risc especial
B-s1,d0
BFL-s1
Espais amagats no estancs: petits patis, falsos sostres i
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o que essent
B-s3,d0
BFL-s2
estancs, continguin instalꞏlacions susceptibles d’iniciar o
propagar un incendi.
(*) inclou aquells materials que constitueixin una capa continguda en l’interior del sostre o paret i
que no estigui protegida per una capa que sigui EI 30, com a mínim.
x
x

Components de les instalꞏlacions ELÈCTRIQUES
TANCAMENTS FORMATS per ELEMENTS TEXTILS

Segons reglamentació específica
M2, segons norma UNE 23727:1990

Pública concurrència
x
x

Butaques i seients fixes entapissats que formen part del
projecte (cines, teatres, auditoris, etc.)
Elements tèxtils suspesos
(telons, cortines, cortinatges, etc.)

Passen l’assaig segons les normes:
- UNE EN 1021-1:2006
- UNE EN 1021-2:2006
Classe 1
segons norma UNE EN 13773:2003

- Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi
 (13) Condicions de resistència al foc de mitgeres, façanes i cobertes: valors de resistència al
foc, franges resistents, separació d’obertures, etc.
Condicions de resistència al foc (EI) (DB SI-2)
MITGERES
Dels elements verticals separadors d’un altre edifici: EI ≥ 120

FAÇANES. Limitació de la propagació horitzontal
Entre dos edificis adjacents (1)
Entre dos sectors d’incendi
Entre una zona de risc especial alt i altres zones de l’edifici
Cap a una escala o pas protegit des d’altres zones de l’edifici

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


d (m)

Façanes davant per davant (1)

Façanes a 90º (1)

Façanes a 45º(1)

Façanes a 60º(1)

(1)

0º
3,00

45º
2,75
x

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

180º
0,50

Façanes a 180º (1)

x

Façanes a 135º(1)

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

FAÇANES. Limitació de la propagació vertical
Entre dos sectors d’incendi
Entre una zona de risc especial alt i altres parts de l’edifici situades a més alçària
Cap a una escala o passadís protegits des d’altres zones
Franja  EI 60 i  0,50m, mesurada des de
l’edifici adjacent, en la trobada de mitgeres
entre dos edificis i la coberta:

x

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

COBERTES
Entre dos sectors d’incendi
Entre una zona de risc especial alt i altres parts de l’edifici situades a més alçària
Cap a una escala o passadís protegits des d’altres zones
Franja de 1m ≥ EI 60 en la trobada
entre el forjat separador de sectors
diferents i la façana:

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

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

Franja EI 60
Franja EI 60

Cubierta

_
>0,50 m

EI t

_
>0,50
m

Edificio 1

Edificio 2

_
>0,6
m

Cubierta

_ m
>1

Cubierta

Sector 1

Sector 2

Local de riesgo alto

Local de riesgo alto

Sector 1

Sector 2

Pared EI t

Pared EI t

Medianera EI 120

EI 120

Medianera EI 120

SECCIÓN

SECCIÓN

SECCIÓN

Separació entre els punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:
d (m) 2,50
h (m)
0

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00

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

 (14) Classes de reacció al foc dels materials de revestiment de façanes i cobertes, i de capes
contingudes a l’interior de tancaments de façanes ventilades.
Classes de reacció al foc (DB SI-2)
FAÇANES
Qualsevol façana d’alçària > 18m: s’exigeix reacció al foc a tota la façana
Façanes d’alçària  18m: quan l’inici de les mateixes sigui accessible al públic des de la rasant exterior o
des d’una coberta: s’exigeix reacció al foc a una franja fins a una alçària ≥ 3,5 m.

Classe de reacció al
foc dels materials que
ocupin més del 10 %

Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.
Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2

COBERTES
Classe de reacció al
foc dels materials que
ocupin més del 10%

Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància
de la projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici,
de resistència al foc < EI 60, inclosa la cara superior dels voladissos que
sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).

x

Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’ilꞏluminació o ventilació: BROOF (t1)

x

- Condicions de resistència al foc de l’estructura
 (15) (DG) Valors de resistència al foc exigibles als elements estructurals segons ubicació i
usos; condicions generals per garantir-los.
Elements estructurals principals (Taula 3.1 DB SI-6)
Ús del sector d’incendi
considerat (1)

RESISTÈNCIA AL FOC
Plantes sota
rasant

Plantes sobre rasant, alçària d’evacuació de
l’edifici
hd  15m

Habitatge unifamiliar

(2)

Residencial Habitatge,
Resid. Públic, Docent,
Administratiu
Comercial, Hospitalari i
Pública Concurrència

15< hd  28m

hd > 28m

R 30

R 30

-

-

R 120

R 60

R 90

R 120

R 120

R 180

R 120

(3)

R 90

x

Aparcament (edifici d’ús
exclusiu o situat sobre un
altre ús)

R 90

Aparcament
(situat sota un ús diferent)

R 120

(4)

(1)

La resistència al foc suficient R dels elements estructurals d’un terra que separa sectors d’incendi és funció de
l’ús del sector inferior. Els elements estructurals de terres que no delimiten un sector d’incendis, sinó que estan
continguts en ell, han de tenir al menys la resistència al foc suficient R que s’exigeixi para l’ús del mateix sector.

(2)

En habitatges unifamiliars agrupats o adossats, els elements que formen part de l’estructura comuna tindran la
resistència al foc exigible a edificis d’ús Residencial Habitatge

(3)

R 180 si l’alçària d’evacuació de l’edifici és més gran de 28 m

(4)

R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats

Resistència al foc de l’estructura principal de les cobertes
lleugeres (1) i dels elements que únicament sostinguin
aquestes cobertes, sempre que:

R 30

x

- no estiguin previstes per a ser utilitzades per l’evacuació dels ocupants
- la seva alçària respecte la rasant exterior no sigui més gran de 28 m
- la seva fallada no pugui ocasionar danys greus a edificis o establiments propers ni comprometre
l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors d’incendi.
(1)

Coberta lleugera: aquella en la que la càrrega permanent deguda únicament al seu tancament no excedeix de 1 kN/m2

Resistència al foc dels elements estructurals continguts en una escala
protegida o en un passadís protegit.

Resistència al foc dels elements estructurals continguts en una
escala especialment protegida

R 30

sense
requeriment

Resistència al foc dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en els
(1)
edificis
Risc especial baix

R 90

Risc especial mig

R 120

Risc especial alt

R 180

(1)

No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici excepte si la zona es troba sota una coberta no
prevista per l’evacuació i en el que la seva fallada no suposi risc per l’estabilitat d’altres plantes ni per la
compartimentació contra incendis, en que pot ser R 30

Elements estructurals secundaris (Taula 3.1 DB SI-6)
Resistència al foc d’elements estructurals en els que un colꞏlapse per
incendi no pugui ocasionar danys als ocupants, ni comprometre l’estabilitat
global de l’estructura, l’evacuació o la compartimentació en sectors
d’incendi (petites entreplantes, terres o escales de construcció lleugera, etc.)

sense requeriment

Tot terra, tot i que tenint en compte l’anterior, hagi de garantir una
determinada resistència al foc, ha de ser accessible al menys per una escala
que garanteixi aquesta mateixa resistència o que sigui protegida

Rescalera= Rsuelo o escala
protegida

Resistència al foc dels elements sustentants de tancaments textils

R 30

Material tèxtil classe M2 segons UNE 23727:1990
Material tèxtil classe M2 segons UNE 23727:1990 i assaig que acrediti la perforació
de l’element

sense requeriment

- Condicions per a l’evacuació dels ocupants
 (16) Densitat d’ocupació i nombre d’ocupants segons usos (recinte, planta, sector, edifici).
Limitacions a l’ocupació, si s’escau.
Densitat d’ocupació (Taula 2.1 DB SI-3)
ÚS PREVIST
QUALSEVOL

ADMINISTRATIU

APARCAMENT

Zona / Tipus d’activitat
- zones d’ocupació ocasional i accessibles
únicament a efectes de manteniment (sales de
màquines, etc.)

Densitat d’ocupació
(m2 sup. útil / persona)

Ocupació nulꞏla

- lavabos de planta

3

- plantes o zones d’oficina

10

- vestíbuls generals i zones d’ús públic

2

- vinculat a activitats subjectes a horaris: comercial,
espectacles, oficina, etc.

15

- en altres casos

40

- robotitzat

Ocupació nulꞏla
(sortides pel personal de
manteniment)

ARXIUS,
MAGATZEMS

- en general

COMERCIAL

Establiments
- soterrani, baixa i entreplanta
comercials:
Àrees de venda en - diferents a les anteriors
plantes

40

-mercats i galeries de
alimentació
- plantes soterrani, baixa i
Zones comuns de
entreplanta, o a qualsevol
centres comercials: altres amb accés des de
l‘exterior
- plantes diferents de les
anteriors
- àrea de venda a les que no sigui previsible gran
afluència de públic (exposició-venda de vehicles, etc.)
DOCENT

HOSPITALARIO

PÚBLICA
CONCURRÈNCIA

2
3
2

3

5
5

- conjunt de la planta o edifici

10

- aules (excepte a escoles infantils)

1,5

- aules de escoles infantils

2

- sales de lectura a biblioteques

2

- laboratoris, tallers, gimnasos, sales de dibuix, etc.

5

-sales d’espera

2

- zones d’hospitalització

15

- serveis ambulatoris i de diagnòstic

10

- zones destinades a tractament de pacients interns

20

zones destinades a - asseguts i amb seients
espectadors
definits al projecte

1 persona / seient

x

- asseguts i sense seients
definits al projecte

0,5

- drets

0,25

- zones de públic a discoteques

0,5

- sales d’ús múltiple a edificis per congressos,
hotels, etc.

1

- museus, galeries d’art, fires,
exposicions, etc.
- vestíbuls generals i
zones generals d’ús - a planta soterrani, baixa i
entreplanta
públic
- terminals de transport

2
2
10

- sales de lectura a biblioteques

2

- sales d’espera

2

- vestuaris, camerinos, altres dependències similars
i annexes a sales d’espectacles i reunió.

2

- zones de públic a
gimnasos

5

- piscines públiques

- Bars, restaurants i
cafeteries

- amb aparells
- sense aparells

1,5

- zones de bany
(superfície vasos piscina)

2

- zones de estada del públic a
piscines descobertes

4

- vestuaris

3

- zones de públic dret

1

- zones de públic a
restaurants de menjar ràpid

x

1,2

(hamburgueseries, etc.)

- zones de públic assegut

1,5

- zones de servei

10

RESIDENCIAL
HABITATGE

- plantes d’habitatge

RESIDENCIAL
PÚBLIC

- zones d’allotjament

20

- sales d’ús múltiple

1

20

x

Limitacions a l’ocupació (Annex A Terminologia DB SI)
ÚS PREVIST I ZONA

Màxima alçària d’evacuació
admesa (m)

EN GENERAL
HOSPITALARI
(no per zones de
tractament intensiu amb
radioteràpia)

DOCENT

- fins sortida de planta

4

- fins l’espai exterior segur

6

zones
d’hospitalització o
tractament intensiu

- fins sortida de planta

1

- fins l’espai exterior segur

2

escola infantil o
d’ensenyament
primari

- fins sortida de planta

1

- fins l’espai exterior segur

2

x
x

 (17) (DG) Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació segons usos, ocupació,
alçària d’evacuació, etc. Compatibilitat dels elements d’evacuació amb altres de l’edifici.
Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació (1) (Taula 3.1 DB SI-3)
NÚMERO DE
SORTIDES DE
PLANTES O DE
RECINTES
UNA ÚNICA
SORTIDA (2) DE
RECINTE o DE
PLANTA

CONDICIONS

Ocupació màxima:

100 persones en general
500 persones al conjunt de l’edifici, en el cas de
sortida d’edifici d’habitatges

x

50 persones a zones des d’on l’evacuació fins
una sortida de planta hagi de salvar una alçària >
2m en sentit ascendent
50 alumnes a escoles infantils, o d’ensenyament
primari o secundari.
Longitud màxima dels
recorreguts d’evacuació des de
l’origen fins una sortida de planta:

x

25m en general
35m en ús aparcament
50m si és una planta (també d’ús aparcament)
amb sortida directa a l’espai exterior segur i
l’ocupació ≤ 25 persons o bé, d’un espai a l’aire
lliure on el risc d’incendi sigui irrellevant.

Alçària
màxima
evacuació

descendent

en general

x

Ús Residencial públic: fins la segona planta per
sobre de la sortida de l’edifici
Establimient d’ús Residencial públic
amb número de allotjaments ≤ 20 places
i dotat d’un sistema de detecció i
alarma.
ascendent

MÉS D’UNA
SORTIDA DE
PLANTA o DE
RECINTE

28m

Longitud màxima dels
recorreguts d’evacuació des de
l’orígen fins alguna sortida de
planta:

28m

10m

x

50m en general

x

- zones amb ocupants que dormen
- Ús Hospitalari:
plantes d’hospitalització o de tractament
intensiu

35m

- plantes d’escola infantil o
d’ensenyament primari
75m espai a l’aire lliure on el risc d’incendi sigui
irrellevant.
Longitud màxima dels
recorreguts d’evacuació des del
seu orígen fins un punto on hi
hagi, como a mínim, dos
recorreguts alternatius:

25m en general

Alçària
d’evacuació

en general

(al menys dues
sortides de planta
condueixen a dues
escales diferents)

descendent

x

35m a ús aparcament
15m, a plantes d’hospitalització o tractament
intensiu en ús Hospitalari
> 28m

Ús Residencial públic: més de dues plantes per
sobre de la sortida de l’edifici
ascendent

en general

> 10m

> 50 persones a zones des d’on l’evacuació fins
una sortida de planta hagi de salvar una alçària >
2m
MÉS D’UNA
SORTIDA A LA
PLANTA DE
SORTIDA DE
L’EDIFICI

Ocupació

Residencial
habitatge:

> 500 persones del conjunt de l’edifici

Resta
d’usos:

- quan sigui exigible en funció de l’ocupació de la
planta esmentada
- quan l’edifici estigui obligat a tenir més d’una
escala per evacuació descendent o més d’una
per evacuació ascendent

(1)

la longitud dels recorreguts d’evacuació poden incrementar-se en un 25% quan es tracti de sectors d’incendi
protegits amb una instalꞏlació automàtica d’extinció
(2)
No s’admet una única sortida en ús Hospitalari a les plantes d’hospitalització o tractament intensiu, i tanmateix a
sales o unitats per pacients hospitalitzats, de Sc > 90m2

 Dimensionat dels elements d’evacuació
TIPUS D’ELEMENT

DIMENSIONAT

Portes i pasos:

A  P / 200

VALOR MÍNIM

x En general

A ≥ 0,80m

Ús hospitalari

A ≥ 1,05m
(també portes d’habitacions)

tota fulla de porta garantirà 0,80 m  A  1,23 m.
porta de sortida d’escala protegida a planta de
sortida d’edifici  A ≥ 080% de l’amplada de l’escala
protegida
Passadissos i rampes:

A  P / 200

x En general

A ≥ 1,00m

Ús hospitalari

A ≥ 2,20m
(≥ 2,10 pas a través de portes)

Ús Comercial: passadissos situats a àrees de vendes
 Sc àrea de venda
de la planta >
400m2

Amb previsió d’ús de carros
- entre bateries de > 10 caixes de
cobrament i prestatges: A ≥ 4,00m
- altres passadissos: A ≥ 1,80m
Sense previsió d’ús de carros
- A ≥ 1,40m

 Sc àrea de venda
de la planta ≤
400m2

Amb previsió d’ús de carros
- entre bateries de > 10 caixes de
cobrament i prestatges: A ≥ 3,00m
- altres passadissos: A ≥ 1,4 m
Sense previsió d’ús de carros
- A ≥ 1,20m

0,80 m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals
Files amb
sortida a
passadís
només a un
dels extrems

≤ 7 seients

A  30cm

>7 seients i
≤ 12

A  30cm + (2,5cm/ seients
addicional)

Files amb
sortida a
passadís per
els seus dos
extrems

≤ 14 seients

A  30cm

> 14 seients i
≤ 30

A  30cm + (1,25cm/ seients
addicional)

> 30 seients

A  50cm

Cada ≤ 25
fileres

Es disposarà un pas entre files de A ≥1,20m

descendent

A  P / 160

ascendent

A  P /(160-10h)

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SU 1-4.2.2.
1,00m, zones comunes d’ús general residencial
habitatge inclòs comunicació amb l’aparcament.

Passos entre files de seients
fixes en sales per públic (cines,
teatres, auditoris, etc.)

Escales no
protegides per
evacuació:

Escales protegides i
especialment protegides:

E ≤ 3S+160
AS

0,80m, d’ús restringit  10 usuaris habituals
Capacitat d’evacuació de les escales en funció de la
seva amplada (taula 4.2 DB SI-3)

Passadissos protegits

E ≤ 3S + 200 A

1,00m, en general

Zones a l’aire
lliure:

Passos,
passadissos i
rampes

A  P / 600

Escales

A  P / 480

0,80m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals
Només si serveixen per l’evacuació de zones a l’aire
lliure, sempre i quan discorrin per l’exterior o per
zones equivalents a la d’un sector de risc mínim.
Per altres casos, es dimensionen com interiors.

Essent:
A=

Amplada de l’element, [m]

As =

Amplada de l’escala protegida a la seva arribada a la planta de sortida de l’edifici, [m]

h=

Alçària d’evacuació ascendent, [m]

P=

Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt on es dimensiona l’amplada

E=

Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar d’hipòtesi de bloqueig de sortides de planta
a una de les plantes, amb d’hipòtesi més desfavorable.

S=

Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P
persones – incloent-hi la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.



(18) (DG) Configuració dels elements d’evacuació: escales, tipus de protecció contra
l’incendi; portes, passadissos i rampes, zones de refugi i vestíbuls d’independència.
Protecció de les escales (Taula 5.1 DB SI-3)
ÚS PREVIST

No protegida

Protegida

(1)

Especialment
protegida

ESCALES PREVISTES PER EVACUACIÓ DESCENDENT
Administratiu, Docent

h ≤ 14m

h ≤ 28m

Aparcament

No s’admet

No s’admet

Comercial, Pública concurrència

h ≤ 10m

h ≤ 20m

Zones
d’hospitalització
o tractament
intensiu

No s’admet

h ≤ 14m

Altres zones

h ≤ 10m

Hospitalari

S’admet en
qualsevol cas

h ≤ 20m

Residencial Habitatge

h ≤ 14m

x

Residencial Públic

Planta Baixa i
una més

h ≤ 28m
h ≤ 28m (2)

ESCALES PREVISTES PER EVACUACIÓ ASCENDENT
En general
h ≤ 2,80m

S’admet en
qualsevol cas

2,80 < h ≤ 6,00m

P≤100 persones

h > 6,00m

No s’admet

Aparcament
(1)

(2)

No s’admet

x

S’admet en
qualsevol
cas

S’admet en
qualsevol cas

No s’admet

Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents, però llur alçària d’evacuació no excedeixi de
l’admesa per a escales no protegides només precisen estar compartimentades per tal que a través d’elles
es mantingui la compartimentació exigible entre sectors d’incendi.
Quan es tracti d’un establiment amb menys de 30 places d’allotjament es podrà optar per un sistema de
detecció i alarma como mesura alternativa a l’exigència d’escala protegida.

Portes situades a recorreguts d’evacuació (DB SI-3)
PORTES
Sortida de planta
Sortida d’edifici
Les previstes per la
evacuació de > 50
persones

Obertura en
sentit
d’evacuació

Ús habitatge: pas > 200 persones
Altres usos: pas > 100 persones

Tipus:

Batent amb eix de gir vertical
Sistema de tanca:
- no actuarà mentre hi hagi activitat, o
- amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del
costat de l’evacuació, sense utilitzar clau i sense
actuar en més d’un mecanisme.
Automàtiques disposaran un sistema que en cas
de emergència o fallada de subministrament
elèctric
Sistema de tanca:
- no actuarà mentre hi hagi activitat, o
- amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del
costat de l’evacuació, sense utilitzar clau i sense
actuar en més d’un mecanisme.

x
x



(19) Sistemes de control de fums de l’incendi a aparcaments, atris i establiments de pública
concurrència, si s’escau. El disseny i dimensionat del sistema es desenvoluparà a la
Memòria Constructiva (MC 6.6 Sistemes de ventilació).
Sistema de control de fum d’incendi (DB SI-3)
DOTACIÓ segons ÚS

Disseny i dimensionat

Comercial, Pública concurrència > 1000
persones
Atris

> 500 persones d’ocupació
del conjunt de zones o plantes
que constitueixen el mateix
sector de incendi

Poden realitzar-se d’acord amb les normes:
UNE 23584:2008; UNE 23585:2004 (exclòs apartat
0.3. Aplicacions)
UNE-EN 12101-6:2006: Sistemes de pressió
diferencial

> 500 persones que evacuen
a través d’ell
Es consideren vàlids els sistemes de ventilació segons
CTE DB HS 3.

Zones d’ús aparcament
(sense consideració d’aparcament obert)

En cas de sistemes de ventilació mecànics es
complirà a més:
- Cabal d’extracció (l/s): 150 l/plaça
- Cabal d’aportació (l/s) : màxima de 120 l/plaça.
- Activació automàtica mitjançant la instalꞏlació de
detecció.
- En plantes > 4m alçària: es tancaran les obertures
d’aire més properes al terra amb comporta automàtica
E300 60.
- Ventiladors: F300 60, inclosos els de impulsió per
guanyar les pèrdues de càrrega i/o regular el fluxe.
- Conductes: E300 60 si transcorren per un únic sector
de incendi; EI 60 si travessen elements separadors
entre sectors de incendi.

(20) (DG) Evacuació de persones amb discapacitat
Sortides accessibles, zones de refugi-sector alternatiu (DB SI-3)
Àmbit d’aplicació segons ÚS i condicions
Residencial habitatge,

h>28m

Residencial públic,
Administratiu,

h>14m

Comercial i Pública concurrència, h>10m
Aparcament S > 1.500m

- Les plantes que no siguin d’ocupació nulꞏla i que
no disposin d’alguna sortida de l’edifici
accessible
- Sortida de planta accessible a un sector
d’incendi alternatiu
- Zona de refugi apta per:

Docent
x

Disseny i dimensionat

2

usuaris en cadira de rodes1/100 ocupants o
fracció.
usuaris d’altre tipus de mobilitat reduïda
(excepte Residencial habitatge)  1/ 33
ocupants o fracció

x

- Instalꞏlacions de protecció contra incendi
 (21) (DG) Dotació d’instalꞏlacions de protecció contra incendi (a l’edifici o establiment i a cada
sector o local de risc especial, si s’escau, segons l’ús, superfície, ocupació, alçada
d’evacuació, etc.)
Dotació d’instalꞏlacions de protecció contra incendi (Taula 1.1 DB-SI-4 )
INSTALꞏLACIONS i CARACTERÍSTIQUES GENERALS PER A TOTS ELS USOS
Segons l’alçària d’evacuació de l’edifici h, i la CONDICIONS
superfície construïda, Sc.

Ús general
Extintors
portàtils

En qualsevol cas

Eficàcia: 21A – 113B
Ubicació: a cada planta a 15m de qualsevol orígen
d’evacuació

Locals i Zones de risc
especial

Eficàcia: 21A – 113B
Ubicació a l’exterior del local:
un proper a la porta d’accés que podrà servir a
diversos locals o zones
Ubicació al interior del local:
de risc especial alt: L  10m, des de qualsevol punt
a un extintor, inclòs el situat a l’exterior.
de risc especial mig o baix:
L  15m, des de qualsevol punt a un extintor, inclòs
l’exterior

Boques
d’incendi
equipades

Zones de risc especial alt
(degut a matèries
combustibles sòlides)

Ascensor
d’emergència

h > 28m

Extinció
automàtica

h > 80m

Hidrants
exteriors

Cuina industrial

Tipus 45mm

Instalꞏlació si P > 50 kW
(l’eficàcia del sistema ha de quedar garantida
considerant l’extracció de fums)

Centres de transformació
(aparells amb aïllament
dielèctric amb punt
d’inflamació < 300ºC)

Instalꞏlació si P > 1000 kVA a cada aparell o
si P > 4.000 kVA al conjunt dels aparells

h descendent > 28m

1 c/10.000 m2 o fracció

h ascendent > 6m

1 c/10.000 m2 o fracció

Establiments amb densitat
> 1p/5 m2 i
2.000  Sc  10.000 m2

1

Sc > 10.000 m2

1 més c/10.000 m2
addicionals o fracció

Es poden considerar els
hidrants que es trobin a la
via pública a menys de 100
m de la façana accessible
de l’edifici

INSTALꞏLACIONS i CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS segons USOS
Segons l’alçària d’evacuació de l’edifici h, i la CONDICIONS
superfície construïda, Sc.

Ús administratiu
Boques d’incendi
equipades

Sc > 2.000 m2

Tipus 25mm

Columna seca

h > 24m

Els municipis podran substituir aquesta condició per una
instalꞏlació de boques d’incendi quan no es pugui garantir
el seu funcionament

Alarma

Sc > 1.000 m2

amb senyals d’alarma visuals i acústiques

Detecció d’incendis

Sc > 2.000 m2

Detectors d’incendis a zones de risc alt

2

Hidrants exteriors

Ús aparcament

Sc > 5.000 m

Detectors d’incendis a tot l’edifici

5.000  Sc 
10.000 m2

1 (Es poden considerar els hidrants que es trobin a la via
pública a menys de 100 m de la façana accessible de
l’edifici)

Ús residencial habitatge
Columna seca

h > 24m

Els municipis podran substituir aquesta condició per una
instalꞏlació de boques d’incendi quan no es pugui garantir
el seu funcionament

Detecció i alarma de
incendio

h > 50m

amb senyals d’alarma visuals i acústiques.
Les senyals visuals seran perceptibles inclòs als habitatges
accessibles per persones amb discapacitat auditiva

Hidrants exteriors

5.000  Sc 
10.000 m2

1

(Es poden considerar els hidrants que es trobin a la via
pública a menys de 100 m de la façana accessible de
l’edifici)

 Senyalització de les instalꞏlacions manuals de protecció contra incendis
SENYALITZACIÓ (DB SI-4)
x

- Extintors,
- Boques d’incendi
- Hidrants exteriors
- Polsadors manuals d’alarma
- Dispositius d’engegar els
sistemes d’extinció

Àmbit d’aplicació
Senyalització

- en general segons UNE 23033-1
- fotoluminiscents segons UNE
23035 -1, 2 i 4: 2003

Visibilitat

Visibles inclòs si falla l’enllumenat

Mida segons
distància
d’observació

< 10m

210 x 210mm

entre 10 i 20

420 x 420mm

entre 20 i 30

594 x 594mm

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
Les actuacions previstes no afecten l’accesibilitat existent.
Actualment l’accessibilitat exterior que comunica tot l’espai amb la via pública es resol mitjançant
itineraris “adaptats”.
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’espai projectat compleixen les exigències
bàsiques 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, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria,
independent i segura a les persones amb discapacitat.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA
als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici.

Condicions per limitar el risc de caigudes
A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la
disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell
que s’està protegint. Es considera la configuració de les escales.

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc
d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envoltants i d’acabats
exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la
protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics.

Condicions per limitar el risc causat per ilꞏluminació inadequada
El projecte no afecta a la ilꞏluminació existent de l’edifici.
Es mantenen les lluminàries i els nivells d’ilꞏluminació òptims per als espais que configuren la zona
esportiva del pavelló.

MD 3.5 Salubritat
La intervenció dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra
la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments). El pavelló disposa d’espais per a la
recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior. Disposa de xarxa de
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici.
MD 3.5.1 Protecció contra la humitat
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS1 de protecció contra la humitat.
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:
-

Pel que fa al disseny de la coberta:

Grau d’exposició al vent: Zona eòlica: C Classe d’entorn: E0.
Zona pluviomètrica: IV
Altura de coronació de l’edifici inferior a 15m.
Grau d’impermeabilitat: 3
Per al disseny de murs i terres:
El terreny té un coeficient de permeabilitat Ka=10 -2 a 10 -5cm/s
En els punts d’investigació realitzats en el terreny, no s’han detectat presència de nivell freàtic.
Aixo suposa un grau d’ impermeabilitat 1 per terras i murs en contacte amb el terreny.
El control de risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa del compliment del DB
HE1.

MD 3.6 Protecció contra el soroll
No es de aplicación, per l’intervenció a realitzar.
Tot i que la substitució de la coberta per una altra amb millor comportament acústic, rebaixarà el
soroll percebut des de l’exterior.

MD 3.7 Estalvi d’energia
Zona climàtica: C2
Classe de higrometria dels espais: 3
Classificació dels espais:
-

Espais de pública concurrència: pavelló poliesportiu.

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic
La part de l’edificació que s’amplia compleix l’exigencia bàsica HE-0 del CTE. Limitació del
consum energètic, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix en funció
de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superficie útil.
El compliment de l’exigència mitjançant l’eina CYPETHERM HE PLUS. L’informe dels resultats
del programa s’adjunta com a document annex a la memoria.

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica
L’edifici dona compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda
energètica, del qual s’adjunta una fitxa resum del requeriments que estableix, en funció de la
zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil.
Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la comprovació que son
inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant l’eina CYPETHERM HE PLUS que s’adjunta
com a document annex a la memòria.
Les transmitàncies màximes dels tancaments y les transmitàncies i permeabilitat a l’aire
màximes de les obertures es justifiquen a la memòria constructiva.
MD 3.7.3 Limitació de la demanda energètica
Programa de càlcul: CYPETHERM HE PLUS
Versió 8 de juny de 2018
Perfil d’ús: esportiu, pública concurrència.
Renovacions d’aire: 0,63 renovacions/hora.
Rendiment de les instalꞏlacions: Per a les instalꞏlacions veure l’apartat d’instalꞏlacions de la
memòria constructiva.
Coeficients de pas d’energia final a primària: els considerats per defecte pel programa de
càlcul, en la versió especificada.

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
Delimitar i tancar la zona d’actuació.
-

Preparar zones per a l’apilament de material:

1) Apilament de les plaques del fals sostre de fibres.
Les plaques es retiraran per permetre els treballs en la coberta i NO tornaran a col.locar-se un
cop realitzats els treballs.
Apilament de cistelles, lluminàries, i altres elements agafats a la coberta que impedeixin
l’execució dels treballs.
2) Apilament de xapes de la coberta existent abans de portar-les a l’abocador de reciclatje.
Incluidos los anclajes.
3) Apilament de noves xapes sandvitx de la coberta abans de col.locar-les en la coberta, inclosos
els ancoratges.
1) Desmontar tots els elements subjectes a la coberta: cistelles, lluminàries, plaques del fals
sostre.
2) Protecció del paviment del pavelló per a la col.locació de bastides.
3) Col.locació de bastides per a la realització dels treballs en la coberta.
S’haurà de definir l’ús de la bastida per a que estigui perfectament adaptada a la seva utilització:
-

Configuració de l’espai de treball: mesures, elements sobresortits, etc. (comparar amb plànols).

-

Possibles interferències en longitud i altura.

-

Distància a les zones de treball: no superior a 30 cm.

-

Solidesa del sòl de suport. Anivellament si fos necessari.

-

Posibles proteccions especials.

-

Tipus d’ancoratges: tacs expansius,...

-

Accessos a l’obra.

-

Espais de descàrrega de material.

MC 1 Sustentació de l’edifici - Sistema estructural
En el sistema estructural de l’ edifici no es realitzarà ninguna actuació, a no ser que durant la realització
de les obres es requereixi una actuació de refoç per degradació de la estructura existent.
Es realitzarà una comprovació de la resistència de la estructura existent davant el nou estat de
càrregues, degut a que la substitució de la coberta comporta un petit aument de les càrregues
gravitatòries.

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres
Descripció
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veins
L’edificació més propera es l’edificació annexa dels vestuaris i vestíbul del conjunt esportiu.
Dimensionat
La nostra actuació no altera significativament el estat de càrregues del estat actual; es realitzarà una
comprovació del comportament de la estructura metàl.lica. La repercusió sobre ciments i murs no és
significativa.
Caracterització dels materials de fonamentació
- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a
l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà:
o

HA-25/B/30/IIa

o

nivell de control: estadístic

- L’acer d’armar serà:
o

barres corrugades: B500S

o

malles electrosoldades: B500T

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*)
Situació de projecte

Formigó γc

Acer d’armar γs

Persistent o transitòria

1,5

1,15

Accidental

1,3

1,0

(*)

Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions
geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó
de l’Annex 11 de l’EHE-08

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

MC 2.2 Estructura
Descripció
1.- Descripció i justificació de la estructura.
La present memòria documenta tècnicament el Projecte Executiu de la consolidació de la
coberta del pavelló 2 de Pins Vens de Sitges.

Estructuralment és a base de pòrtics amb un pilar de formigó en un costat i un pilar metàl.lic en
l’altre, units per encavallades metalꞏliques colꞏlocades transversalment a la pista principal.
La estructura necessita un control i manteniment dels elements metàl.ics del pavelló, tant pilars,
encavallades i corretges .
2.-

Accions previstes en el càlcul.
En l’evaluació d’accions per determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta,
s’han tingut en compte la normativa CTE DB SE AE, "Accions en l’ edificació", així com la normativa
NCSE-02, "Norma de Construcció Sismorresistent".
S’ han avaluat les accions gravitatòries, sobrecarregues d’ús, de neu, així com les accions
derivades del vent, del sismo, de la temperatura i de la inestabilitat dels materials (accions
reològiques). Cadascuna d’elles es detalla a continuació.
2.1- Accions gravitatories.
2.1.1.- Pesos propis y càrregues permanents:
a) Formigó (pilars , murs i fonaments):

- Formigó armat:

2.500 Kg/m3.

b) Acèr (Materials de la coberta i estructura):

- Planxa plegada metálica existent (pes teòric de càlcul)
- Planxa metàlꞏlica sanvitx (10cm gruix) proposada

- Acèr laminat (estructura)

15 Kg/m2.
13,40 Kg/m2.< 15kg/m2

0,784 Kg/m3

Per ser el pes de la planxa sandvitch (13,40kg/m2) inferior al pes teòric de la normativa pel panel sandvitch (15kg/m2),
ens indica que no es produirà un increment de carga respecte a les accions del projecte original.
De totes maneres es realitzarà una revisió del càlcul amb el panels sandvitch a colꞏlocar, perque en la realitat, el pes es
superior a la planxa actual.

2.1.2.- Càrregues superficials considerades.
Les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i sobrecàrregues d’ús, es detallen a continuació:

* Sostre coberta lleugera (accesible únicament per conservació):
* Tipus de coberta:

Coberta metalꞏlica de xapa d’acer prelacat

- PP Xapa sandvitx (10cm de gruix): 15kg/m2
Pes: 13,40 Kg/m2
Corretges cada 1,50m:
Resistència a la pressió: càrrega 521kg.
Resistencia a la succión: 573kg.
- PP Corretges:: 10kg/m2
- PP Instal.lacions: 15kg/m2
- PP Encavellades: 20kg/m2
Carrèga total pes propi (PP): 60kg/m2 (600N7m2)
.Càrregues variables:
- Sobrecarga de uso:

40 Kg/m2. (400N/m2)

- Sobrecarga nieve:
- Carga TOTAL:

40 kg/m2 (400N/m2)
140 Kg/m2.

2.2.- Accions del vent.
Son las producidas por el viento sobre los elementos resistentes. Para su determinación se considera que éste
actúa horizontalmente sobre los elementos resistentes y con una dirección que forma un ángulo de ± 10°
respecto a la horizontal.
La intensidad de su acción se evalúa directamente a partir de la velocidad con la que puede desplazarse y chocar
contra un elemento resistente, según la normativa de la CTE-DB-SE-AE.
La acción concreta sobre un elemento superficial se deduce aplicando los artículos de la normativa, relativos a la
determinación del coeficiente eólico, tanto en construcciones cerradas como abiertas, así como a la influencia de
la esbeltez de los elementos.
En el caso particular que se discute:
Pressió dinàmica: Zona C : qb=0,52 KN/m2 (segon annex D del DBSE).
Per no variar la forma, ni els elements estructurals, ni de manera significativa l’estat de carrègues de l’estructura no és
necessari el reforç de l’estructura des del punt de vista de l’empenta del vent.

2.3.- Accions Sísmiques.
En la determinació de les accions sísmiques se ha considerat la Norma de Construcció Sismorresistente (NCSE02).
Segons els “Criteris d’Aplicación de la Norma”, NO es de aplicació obligada esta norma: per no tocar els
elements estructurals, ni variar significativament l’estat de carrègues de l’estructura.

3.- Materiales
Los materiales estudiados de los elementos estructurales del edificio que se detalla son los siguientes:
3.1.- Hormigón.
Se utiliza tanto para la realización de elementos resueltos con hormigón en masa como armado. Los hormigones
se tipifican a efectos de la Normativa EHE y CTE-DB-SE con el siguiente formato
T –R / C / TM / A
donde
T: indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado y HP para el pretensado.
R: resistencia característica.
C: letra inicial del tipo de consistencia.
TM: tamaño máximo del árido en mm.
A: designación del ambiente.
Sus características más relevantes y, a la vez, consideradas para la realización de los cálculos que se adjuntan,
son las siguientes:

3.1.1.- Resistencia a compresión.
La resistencia a compresión coincide con la resistencia característica, definida en la Instrucción EHE en el
artículo 39, cuyo valor se detalla particularmente en los planos de proyecto, y que tiene un mínimo de 200
Kg/cm2., para hormigón en masa y de 250Kg/cm2 para hormigón armado.
Cabe resaltar que fuere cual fuere el valor de la resistencia, ésta deberá conseguirse al 28º día de su puesta en
obra, de modo que al 7º característica ya se haya conseguido, al menos, el 75% de la resistencia que se solicite.
Para asegurar una mayor durabilidad del hormigón en la EHE la resistencia característica mínima de proyecto se
relaciona con las distintas clases de ambiente mediante la siguiente tabla:

Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad

CLASE DE EXPOSICIÓN *
Parámetro de
dosificación

Tipo de
hormigón

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

masa

20

--

--

--

--

--

--

30

30

35

30

30

30

Armado

25

25

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

pretensado

25

25

30

30

35

35

35

30

35

35

30

30

30

Resistencia
mínima
(N/mm2)

* La clase de exposición se define en la tabla siguiente.

3.1.2.- Docilidad.
La docilidad de los hormigones queda establecida en el Pliego de Condiciones que se adjunta. No obstante, es
de destacar aquí que la docilidad que le debe corresponder a todo hormigón colocado en obra es la plástica,
según definición al respecto en el artículo 30º, epígrafe 6º, de la EHE, y que la puesta en obra de los hormigones
con otras docilidades está estrictamente prohibida, salvo en aquellos casos en los que se utilicen fluidificantes o
superplastificantes, en las condiciones que prescriben los nombrados Pliegos.

3.1.3.- Tamaño máximo del árido.
El tamaño máximo del árido aceptado para la confección de los hormigones de la obra debe cumplir los
requerimientos del artículo 28º, apartado 2º, de la EHE, no aceptándose valores del mismo superiores a los 20
mm.

3.1.4.- Contenido de cemento.
El contenido de cemento se detalla en el apartado 3.7 del Pliego de Condiciones para la puesta en obra del
hormigón armado, adjunto a la presente, cuyos valores se adecuan al artículo 37.3.1 de la EHE.
El contenido mínimo de cemento y la relación agua/cemento máxima se relacionan en la EHE con el tipo de
ambiente, o exposición, de las cuales se definen 13 clases. Estas clases de exposición son

Clase

Designación

Tipo de proceso corrosivo

Descripción *

No agresiva

I

Ninguno.

Interior edificios.

IIa

Corrosión de origen diferente a cloruros.
Humedad alta.

Cubiertas, cimentaciones sótanos no
ventilados.

Ilb

Corrosión de origen diferente a cloruros. Construcciones exteriores protegidas
Humedad media.
de la lluvia.

Normal

IIIa

Corrosión por cloruros.

Edificaciones próximas a la costa.

IIIb

Corrosión por cloruros. Sumergida.

Cimentaciones y pilas sumergidas en
el mar.

Marina

No marina

Química

IIIc

Corrosión por cloruros. En zona de
mareas.

Cimentaciones y pilas en el recorrido
de la marea.

IV

Corrosión por cloruros en medio no
marinas.

Piscinas, estaciones, tratamiento de
agua.

Qa

Ataque químico débil.

Instalaciones industriales.

Qb

Ataque químico medio.

Instalaciones industriales,
estructuras marinas.

Qc

Ataque químico fuerte.

Instalaciones industriales con
sustancias de agresividad alta.

H

Ataque hielo-deshielo sin sales
fundentes.

Construcciones en zonas de alta
montaña, estaciones invernales.

F

Ataque por sales fundentes.

Tableros de puentes o pasarelas en
zonas de alta montaña.

E

Abrasión y cavitación.

Diques, pavimentos de hormigón,
pilas de puentes en cauces
torrentosos.

Heladas

Erosión

* La descripción es un resumen de la indicada en la EHE y se incluye como orientativa.

La máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento indicados en la EHE para los distintos tipos
de ambiente se reseña a continuación
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento

CLASE DE EXPOSICIÓN
Parámetro de
dosificación

Máxima
relación
a/c

Mínimo
contenido de
cemento
3

(Kg/m )

Tipo de
hormigón

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

masa

0,65

--

--

--

--

--

--

0,50

0,50

0,45

0,55

0,50

0,50

armado

0,65

0,60

0,55

0,50

0,50

0,45

0,50

0,50

0,50

0,45

0,55

0,50

0,50

pretensado

0,60

0,60

0,55

0,50

0,45

0,45

0,45

0,50

0,45

0,45

0,55

0,50

0,50

masa

200

--

--

--

--

--

--

275

300

325

275

300

275

armado

250

275

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

preensado

275

300

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

Valores del coeficiente de fluencia

Humedad relativa %
Edad de
puesta en
carga

50

60

70

80

Espesor medio mm

t0 (días)
50

150

600

50

150

600

50

150

600

50

150

600

1

5,4

4,4

3,6

4,8

4,0

3,3

4,1

3,6

3,0

3,5

3,1

2,7

7

3,8

3,1

2,5

3,3

2,8

2,3

2,9

2,5

2,1

2,5

2,2

1,9

14

3,3

2,7

2,2

2,9

2,4

2,0

2,5

2,2

1,8

2,2

1,9

1,7

28

2,9

2,4

1,9

2,6

2,1

1,8

2,2

1,9

1,6

1,9

1,7

1,5

60

2,5

2,1

1,6

2,2

1,9

1,5

1,9

1,7

1,4

1,6

1,4

1,3

90

2,3

1,9

1,5

2,0

1,7

1,4

1,8

1,5

1,3

1,5

1,3

1,2

365

1,8

1,4

1,2

1,6

1,3

1,1

1,4

1,2

1,0

1,2

1,0

0,9

1.800

1,3

1,1

0,8

1,1

1,0

0,8

1,0

0,9

0,7

0,8

0,7

0,7
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3.2.- Acero Corrugado.
Se utiliza principalmente para la confección del hormigón armado, aunque en determinadas ocasiones también se
requiere su uso en elementos especiales (anclajes, tirantes, etc), lo cual figura explícitamente en los planos de
proyecto. Sus características más relevantes son las que se detallan a continuación:

3.2.1.- Límite elástico del Acero.
El límite elástico del acero utilizado para la confección de las armaduras del hormigón se fija en 5.100 Kg/cm2.,
cuya definición y concreción se adecua a los criterios que fija el artículo 31º, apartado 2º, de la Instrucción, EHE.

3.3.- Acero laminado
Se utiliza para la confección de elementos estructurales metálicos, tanto principales como secundarios. Sus
características más relevantes son las que se detallan:

3.3.1.- Resistencia de cálculo del acero
El límite elástico considerado para el cálculo de los elementos de estructura metálica son los que establece la
Norma CTE-DB-SE-A " Estructuras de acero en edificación “, esto es:

- aceros S 275 JR

2.750 kg/cm2

- aceros S 355 JR

3.550 Kg/cm2

La resistencia de cálculo queda también fijada en este artículo cuyos valores coinciden con los del límite
elástico antes detallados.

3.3.2.- Tipo de acero.
El acero utilizado en los elementos estructurales que constituyen el proyecto que se adjunta es S 275 JR.

3.3.3.- Constantes elásticas del acero.
Las constantes elásticas tomadas en consideración para el cálculo y comprobación de las secciones de acero
laminado son las que se citan:
* Módulo de elasticidad

2.100.000 Kg/cm2

* Módulo de elasticidad transversal

810.000 kg/cm2

* Coeficiente de Poisson n

0.3

3.3.4.- Coeficiente de dilatación térmica.
Se tiene en cuenta el valor 1.2 10-5.

4.- Coeficientes de seguridad.
Los coeficientes de seguridad adoptados afectan tanto a las características mecánicas de los materiales
utilizados, como a las acciones que solicitan a la estructura. Ambos se detallan a continuación:

4.1.- Coeficientes de minoración de resistencias.
Los coeficientes de minoración de resistencia gravan de forma distinta a los elementos en función de diversos
parámetros, de los cuales el más relevante es el tipo de material que les constituye. Para cada caso se tiene:
4.1.1.- Hormigón armado.
Para la determinación de los coeficientes de minoración de resistencia cabe distinguir los que se aplican
directamente sobre el hormigón y los que lo hacen sobre el acero de armar. Dado que el nivel de control de los
elementos de estructura de hormigón es normal, el coeficiente a aplicar sobre el hormigón es 1.5. Del mismo
modo, el coeficiente a aplicar sobre el acero es 1.15.
4.1.2.- Acero laminado.
En el acero laminado no se observa ningún coeficiente de minoración de resistencia.
4.1.3.- Obra de fábrica de ladrillo.
El coeficiente de minoración de resistencias tenido en cuenta en la determinación del comportamiento de
estructuras de obra de fábrica ha sido 2.50.
4.2.- Coeficientes de Mayoración de acciones.
Al igual que los anteriores, los de mayoración de acciones dependen del material. Con este criterio se observan
los coeficientes que a continuación se detallan:
4.2.1.- Hormigón armado.
El valor de cálculo de las acciones en hormigón armado y según la EHE para los diversos estados límites últimos,
se obtiene mayorando las cargas características por coeficientes parciales de seguridad. Así el valor de cálculo
se define como

Fd   G  i Fk
donde

Fk

es el valor de la carga característica según se define en la Norma CTE-DB-SE-AE

“Acciones en la

edificación”.

i

es un coeficiente que toma en cuenta la variabilidad de la acción y que define en la tabla siguiente.

G

es el coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada definida en la tabla siguiente en función del
nivel control.

Coeficientes de combinación 

0*

1**

2***

Zonas de dormitorios

0,7

0,5

0,3

Zonas públicas, escaleras y accesos

0,7

0,7

0,6

Locales de reunión y de espectáculo

0,7

0,7

0,6

s/uso

s/uso

s/uso

Locales con asientos fijos

0,7

0,7

0,6

Locales sin asientos fijos, tribunas, escaleras

0,7

0,7

0,6

s/uso

s/uso

s/uso

USO DEL ELEMENTO

SOBRECARGAS DE USO EN EDIFICIOS

A.

HOTELES, HOSPITALES, CÁRCELES, ETC.

Balcones volados

B.

IGLESIAS, EDIFICIOS DE REUNIÓN
Y DE ESPECTÁCULOS

Balcones volados

*

Valor de la acción cuando actúa aisladamente o con alguna otra acción variable.

**

Valor de la acción que es sobrepasado en solo períodos de corta duración respecto a la vida útil, o valor
frecuente.

***

Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran parte de la vida útil o valor casi permanente.

Para acciones permanentes y para acciones accidentales
=1
El coeficiente parcial de seguridad

  se obtiene según
Nivel de control de ejecución

TIPO DE ACCIÓN
Intenso

Normal

Reducido

Permanente

 G  1,35

 G  1,50

 G  1,60

Pretensado

 P  1,00

 P  1,00

---

Permanente de valor no constante

 G*  1,50

 G*  1,60

 G*  1,80

Variable

 Q  1,50

 Q  1,60

 Q  1,80

De forma que simplificada los coeficientes de mayoración de acciones para el caso frecuente de control normal
son
- cargas permanentes

1,5

- cargas de valor no constante

1,6

- cargas variables

1,6

- pretensado

1,0

4.2.2.- Acero laminado.
En la determinación del comportamiento de estructuras metálicas, los coeficientes de referencia se concretan en
función de que graven sobre las concargas o sobre las sobrecargas de uso. De este modo se tiene:
- Sobre las concargas:

1.33

- Sobre las sobrecargas:

1.50

4.2.3. Obra de fábrica de ladrillo.
El coeficiente de mayoración de acciones para este tipo de estructuras se ha cifrado en 1.65.

5.- Hipótesis de cálculo.
Las hipótesis de cálculo contempladas para el análisis de la estructura que se presenta han sido diversas, en
función del material constituyente de un elemento o parte de la estructura, principalmente. De este modo se
tienen los siguientes cuadros de hipótesis consideradas.

5.1.- Estructuras de hormigón armado.
Las hipótesis de cargas se organizan en tres grupos, según el cuadro siguiente:

Hipótesis

Tipo de solicitación

Coeficiente de
ponderación.

Concargas.

1.0

Sobrecargas de uso, nieve, térmicas, reológicas y empujes
del terreno.

1.0

Concargas.

1.0

Sobrecargas de uso, nieve, térmicas, reológicas y empujes
del terreno.

0.90

Acciones del viento.

±0.90

I

II

Concargas.

1

III
Sobrecargas de uso, térmicas, reológicas y empujes del

0.8

terreno.

5.2.-

Nieve.

0.00

Acciones del viento.

±0.8

Acciones sísmicas.

±1

Estructuras de Acero Laminado.

Las hipótesis de carga contempladas se organizan en tres grupos, de acuerdo con el cuadro siguiente:

Hipótesis

Tipo de solicitación

Coeficiente de
ponderación.

Concargas.

1.00

Sobrecargas de uso, nieve térmicas y empujes del terreno.

1.00

Concargas.

1.00

Sobrecargas de uso, nieve, térmicas y empujes del terreno.

0.89

Acciones del viento.

±0.89

Concargas.

0.75

Sobrecargas de uso, térmicas y empujes del terreno.

0.53

Nieve.

0.00

Acciones del viento.

±0.17

Acciones sísmicas.

±0.67

I

II

III

6.- Métodos de cálculo.
Para la determinación de esfuerzos en los distintos elementos estructurales se utilizan los postulados básicos de
la elasticidad y la resistencia de materiales, aplicándolos de forma diversa y a través de distintas metodologías, en
función del elemento o elementos a analizar.
Por otro lado, para la comprobación de secciones de hormigón, se utilizan las bases del cálculo en rotura,
considerando el trabajo en régimen anelástico del material, contemplando de este modo la fisuración por tracción
y la elasto-plasticidad en compresión. Para la comprobación de las secciones de acero, se utilizan generalmente
las bases de cálculo elástico, aunque en ocasiones, se contemplan puntualmente las consideraciones del cálculo
elástico no lineal y el cálculo elasto-plástico.
La especificación de las metodologías utilizadas para el análisis de los diversos tipos estructurales se detallan a
continuación.

6.9- Comprobación de perfileria metálica.
La comprobación de perfileria metálica se realiza en base a las consideraciones de la Normativa EA-95
"Estructuras de Acero en edificación", según métodos elásticos y anelásticos.

6.10.- Armado de secciones de hormigón armado.
El armado de secciones de hormigón se realiza en rotura, considerando el diagrama - que se detalla en el
apartado 3º de la presente.

Mediante esta metodología se analizan casos de flexión simple recta y esviada, flexo-compresión recta y esviada,
compresión compuesta recta y esviada y tracción compuesta recta o esviada, a través de la determinación del
plano de deformaciones y planteamiento de las ecuaciones de equilibrio interno.
Para la comprobación a esfuerzos rasantes, tipo cortante o momento torsor, se utilizan las consideraciones de la
Normativa EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

7.- Criterios de dimensionamiento.

Los criterios utilizados para el dimensionado de todos y cada uno de los elementos que configuran la estructura
del edificio se han basado en observar el cumplimiento de dos requisitos básicos, a saber, el que se refiere a los
estados límite últimos por un lado y el de satisfacer los estados límite últimos de utilización por el otro.
Con respecto a la satisfacción del primer requisito cabe señalar que en ningún caso se rebasan las tensiones
admisibles de los materiales, contemplando para sentar está afirmación los fenómenos de inestabilidad global y
particular de los elementos.
Con respecto a la satisfacción del segundo, se ha incidido sistemáticamente en el control de las deformaciones
de todos los elementos resistentes, observándose los límites que a continuación se detallan:

Elemento

Flecha relativa

Jácena de apeo de muros de carga de obra de fábrica de ladrillo.

1/1000

Jácenas de apeo de estructuras de pilares y jácenas.

1/750

Forjados con tabiquería.

1/500

Forjados sin tabiquería.

1/400

Cubiertas transitables.

1/300

Cubiertas no transitables.

1/250

Tejados.

1/150

8.- Manteniment de l’Estructura.
8.1.- Estructuras de acero.

Las estructuras de acero tradicionalmente son las que revisten mayor repercusión en cuanto a las tareas de
mantenimiento se refiere, dada la mayor inestabilidad de su estructura molecular.
Básicamente, el mantenimiento deberá hacer frente a la oxidación y a la corrosión.
Para ello, cabe proteger la estructura de la intemperie. Así pues, debe aplicarse en todas las superficies
expuestas una imprimación de pintura o producto antioxidante. Dicha imprimación será objeto de un control
periódico, a fin de detectar posibles indicios de oxidación.
A tal efecto es preceptivo el cumplimiento del siguiente programa de actividades de mantenimiento:
a)

La estructura metálica es interior o no expuesta a agentes ambientales nocivos: deberá realizarse una
revisión de la estructura cada 4 años, detectando puntos de inicio de la oxidación, en los que deberá
levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada, mediante la imprimación local de pintura
antioxidante.
Cada 10 años deberá procederse a un levantado de la imprimación existente para un posterior pintado total
de la estructura.

b)

La estructura metálica es exterior o en un ambiente de agresividad moderada: deberá realizarse una
revisión de la estructura cada 2 años, detectando puntos de inicio de la oxidación, en los que deberá
levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de pintura
antioxidante.
Cada 5 años deberá procederse a un levantado de la imprimación existente para un posterior pintado total
de la estructura.

c)

La estructura metálica es exterior o expuesta a un ambiente de agresividad elevada: deberá realizarse una
revisión de la estructura cada año, detectando puntos de inicio de la oxidación, en los que deberá levantarse
el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de pintura antioxidante.
Cada 3 años deberá procederse a un levantado de la imprimación existente, para un posterior pintado total
de la estructura.

8.2.- Estructuras de hormigón.

Las partes de la estructura constituidas por hormigón armado deberán someterse también a un programa de
mantenimiento, muy parecido al detallado para la estructura metálica, puesto que el mayor número de patologías
del hormigón armado provienen o se manifiestan al iniciarse el proceso de corrosión de sus armaduras.

De este modo será necesario observar el siguiente programa de mantenimiento:

a)

El elemento de hormigón es interior: será precisa una revisión de los elementos a los dos años de haber
sido construidos y luego establecer una revisión de los mismos cada 10 años, con el objeto de detectar
posibles fisuraciones.
Si dichas fisuraciones resultan visibles al observador, será conveniente inyectarlas o protegerlas con algún
tipo de resina epoxi, para evitar la oxidación de las armaduras.

b)

El elemento de hormigón es exterior o queda inmerso en un ambiente húmedo: en este caso será
preceptiva una imprimación con resina epoxi de todos sus paramentos después de haberse completado el
fraguado y realizar una revisión al cabo de un año y medio de haber sido construido.
Posteriormente, será preceptiva también una revisión quinquenal, detectando fisuras, sellándolas con algún
tipo de resina epoxi.

c)

El elemento de hormigón queda expuesto a un ambiente de agresividad elevada: será precisa una
imprimación con resina epoxi de todos sus paramentos después de haberse completado el fraguado, y
realizar una revisión al cabo de 6 meses de haber sido construido.
Será preceptiva una revisión cada 2 años, así como una nueva imprimación de pintura epoxi cada 5 años,
salvo justificación del fabricante de la resina de que dicho período de tiempo pueda ser mayor.

.

MC 2 Sistemes envolvents i d’acabats exteriors i interiors
MC 2.1 Muntatge i desmuntatge bastida
1. Presa de dades:
Inicialment s’ha de definir la necessitat de l’ús de la bastida perquè estigui perfectament adaptat a la
seva utilització:
-

Configuració del volum: mides, elements sortints, etc. (comparar amb plànols)

-

Possibles interferències en longitud i alçada

-

Distància a al zona de treball: no superior a 30 cm.

-

Solidesa del terra de recolzament

-

Possibles proteccions especials

-

Tipus d’ancoratge: tacs expansius,...

-

Accessos a l’obra

-

Espais de descarrega de material

2. Seguretat, protecció colꞏlectiva:
És necessari instalꞏlar les mesures de seguretat colꞏlectives: tanques, xarxes de protecció, senyalització,
etc.

3. Criteri pel rebuig d’elements:
Les peces que composen la bastida han de ser revisades abans de cada muntatge.
No s’han de traslladar d’una obra a una altra sense passar prèviament per un control que verifiqui
el correcte estat dels elements de la bastida o que passi un manteniment.
Com a criteris generals s’hauria de verificar:
-

Recepció de totes les peces
Condicions dels elements soldats
Possibles deformacions que no permetin o obstaculitzin el muntatge

-

Cargols d’anivellament (husillos)
Suports: complets i lliures d’incrustacions que no permetin la seva total
introducció en els nusos.

Per peces:

Les plataformes han de tenir:
-

4 punts de suport
2 passadors de seguretat
2 pletines estabilitzadores
1 indicador de càrrega màxima

4. Equip de muntatge:
El nombre mínim de personal especialitzat per desenvolupar correctament el muntatge el formen
3 operaris.
El procés de treball s’efectuarà amb 2 operaris dedicats a la instalꞏlació pròpia de tots els
elements situant-se sobre la mateixa bastida i un operari situat en la cota 0, és a dir, en el terra, el
qual subministrarà el material.
Útils i indumentària obligatòria:
- Casc, calçat i arnés de seguretat homologats per la C.E. Guants
- Queda prohibit l’ús de pantalons curts, calçat de carrer o esportiu, anar sense samarreta, etc.

5. Disposicions diagonals:
Les diagonals poden tenir diferents funcions:
- Diagonals d’estabilitat: resisteixen petits esforços de sentit i intensitat imprevisibles deguts a
raons d’estabilitat elàstica.
- Diagonals que asseguren la indeformabilitat geomètrica.
- Diagonals de contravent: Les que a més de les funcions anteriors asseguren la rigidesa de
l’estructura de la bastida sota les accions del vent.
Com a norma una diagonal no pot absorbir més de 4 camps de bastida i la seva disposició ve grafiada
en el manual de d’instruccions i muntatge del fabricant.

6. Rengles de l’ancoratge:
Les accions horitzontals originades pels vents i les imperfeccions geomètriques de la bastida són
transmeses a la façana pels ancoratges. Aquests han de ser capaços de suportar les càrregues
horitzontals perpendicular i paralꞏleles a la façana.
La subjecció ha de realitzar-se, preferentment, sobre els dos muntats verticals en cada punt
d’ancoratge, però pot subjectar-se a un sol muntant, sempre que la transmissió de les forces
originades sobre l’estructura de la bastida, sigui satisfactòria.
En cap cas, els ancoratges han d’absorbir accions verticals.
La primera línia d’ancoratges, es realitzarà en el segon nivell a no més de 4 metres. En general,
és necessari un ancoratge cada 24 m2 en bastides no cobertes, i un cada 12 m2, en bastides cobertes
per malla.
La distància òptima entre el nus teòric i el punt d’ancoratge és de 20 cm

7. Procés de muntatge genèric de bastida: (consultar manual del fabricant)
- Distància entre bastida i façana inferior o igual a 30cm
- Limitar la zona de descàrrega, emmagatzematge i muntatge mitjançant cintes o tanques.
- Assegurar-se que el terreny és apte per suportar càrregues.
- Colꞏlocar les plaques dels cargols d’anivellament “husillos” sobre tacs de fusta.
- Base de pas o estructura que permeti el pas de vianants. Els cargols d’anivellament deixar- los
paralꞏlels al sentit de circulació de vianants o colꞏlocar protectors.
-Col.locar
braços
horitzontals
- Anivellar
- Colꞏlocar les plataformes: observar que les plataformes disposen dels elements de
seguretat.
- Colꞏlocar peus verticals de 3m
- Colꞏlocar la diagonal i les baranes
- Anivellament horitzontal i vertical de la bastida.
- Colꞏlocar plataformes i passadors de seguretat

Accés al segon nivell: Aplicar algun dels sistemes de seguretat de què disposa el fabricant:
- Peu de seguretat
- Marc de muntatge
- Barana de seguretat
Les proteccions individuals s’utilitzaran com a complement de les Proteccions Colꞏlectives.
- Amb marc de muntatge: instalꞏlar-lo en el nivell inferior, accedir al nivell següent i
subjectar-se amb l’arnés al marc de muntatge o al peu vertical
- Colꞏlocar les baranes. Utilitzar protecció individual.
- Pujar el marc de muntatge i colꞏlocar els peus verticals de 2m i els sòcols de seguretat.
- Colꞏlocar el passador de seguretat en la unió vertical dels peus i ancorar l’estructura.
- Colꞏlocar els braços i les plataformes del nivell següent i la diagonal.
- Retirar el marc de muntatge un cop finalitzat l’últim nivell.

8. Revisió de la bastida muntada:
Una bastida és una estructura provisional que està exposada a variacions funcionals i
climàtiques. Revisar periòdicament:
-

Ancoratges
Plataformes: verificar suports.
Peçes deformades
Abraçadores: grau de pressió necessari
Circulacions: lliures d’obstacles.

9. Limitacions d’ús:
-

Quan nevi.
Quan geli: quan hi hagi indicis de gel sobre les plataformes.
Quan bufi el vent amb ràfegues superiors a 65 km/h.

No acumular excés de pes en les plataformes: repartir el material uniformement sense
sobrecarregar zones concretes.

10. Emmagatzematge:
Un adequat emmagatzematge dels elements és fonamental per la conservació de la bastida. Les
condicions idònies són:
-

Colꞏlocar les peces d’igual tipus o dimensió en elements dissenyats exclusivament per a ells:
palets, caixes, etc.
No colꞏlocar els feixos amb una pressió excessiva que deformi les peces.
Colꞏlocar els feixos amb una pressió suficient que eviti el desplaçament de les peces.
No colpejar les peces durant la circulació interna dins del magatzem.
Protegir amb protectors els elements de la pressió dels feixos.

MC 2.2 Sistema d'acabats
MC 2.2.1 Coberta
- Coberta
La coberta està suportada per un sistema estructural de encavallades i corretges metàlꞏliques.
Es comprova el nou estat de carregues i l’estat de l’estructura metàlꞏlica.
En cas d’haver zones de l’estructura degradada es substituirà el element metàlꞏlic per altre amb la
mateixa forma i secció al substituït.
La Direcció facultativa podrà decidir una solució alternativa, o de reforç suplementari, si ho creu
necessari.
La normativa obliga a una resistència mínima de l’estructura metàlꞏlica de R-90 para pilars, i R-30 per
a encavallades i corretges.
Per donà aquesta resistència els elements metàlꞏlics es recobriran amb producte intumescent de base
aquosa que doni la resistència exigida a cada element.
La estructura es cobrirà per peces de xapa sandwich d’ acer lacat superior i inferior, de color blanc
amb aïllament tèrmic interior amb les especificacions que s’indiquen al projecte.
Per sota de l’estructura NO es mantindrà el fals sostre existent..
Pl Coberta – Xapa metàllica sandvitx (aïllada i
impermeable)
(interior pavelló – alçada de evacuació < 15m)
Classe d’exposició:
o I
Exigències de foc:
o REI 30
o gruix de la xapa sandvitx: 100mm
Pur-UNE13501-1 -- C-S3-D0
K: 0,21 W/m2ºK
Peso: 13,40 Kg/m2
Correas cada 1,50m:
Resistencia a la presión: carga 521kg.
Resistencia a la succión: 573kg.
E1 : Coberta plana no transitable de xapa sandwich– càmara d’aire –
Composició
Xapa metàlꞏlica

Gruix
Panel sandwich:

Aïllament tèrmic poliuretà extrusionat

50kg/m3 Landa: 0,046-0,029 W/mºK

10cm

Xapa metàlꞏlica
-

Total

DB HR:
DB SI:

10cm (mitjà)
2

RAtr =45dBA, m = 21kg/m
Coberta- sostre, resistència al foc: ≥ R 90
Xapa exterior, reacció al foc: A1 = C-s3, d0

MC 2.2.2 Pintura a l’estructura metàlꞏlica
Preparació de superficies:
1.1. Eliminar particules soltes o escates del revestiment antic.
1.2. Si es tracta de ferro/acer pintat amb presència d’òxid, butllofes, o picades procedir a polir la pintura
vella amb paper esmeril grau 80.
1.3. Si es tracta de ferro/acer pintat amb presència d’òxid, butllofes, o picadures.
1.4. Raspallar la superficie amb raspall metàl.lic fins a un grau St-2 de la norma SIS 055900 o ISO 85011, efectuant passades en les dues direccions.
1.5. Rentar tota la superficie amb aigua a pressió i detergent per eliminar tots els contaminants, greixos,
clorurs, sulfats, àcids, etc..., després aclarir amb aigua neta i deixar assecar.
1.6. Segellar qualsevol junta d’unió, entroncament o trobada que pel seu disseny pugui facilitar l’entrada
d’aigua en zones que no poden ser protegides.
Condicions d’aplicació:
2.1 Prèvia aplicació de l’esmalt tota la superficie haurà d’estar neta, seca i en bon estat.
2.2 No s’ha d’aplicar en els casos:
a) Quan la temperatura ambiental sigui inferior a 5ºC o superior a 35ºC.
b) Quan l’humitat relativa sigui igual o superior al 85%.
c) Quan la temperatura del ferro/acer sigui inferior a 3ºC per sobra del punt de rosada i quan sigui igual o
superior a 45ºC.
2.3 Durant l’aplicació s’hn de prendre regularment lectures de gruix de pel.lícula per assegurés que
s’obtindrà el gruix total de pel.lícula recomanable:
Mínim 80 micres ( sobre pintura vella existent adherida) en ambients tipus C3-Durabilitat Alta i C4Durabilitat Mitja) i s’aconseguiran mitjançant l’aplicació de 3 capes mínim sense diluir. Rendiment
total= 5 m2/litre.
Mínim 100 micres ( sobre pintura vella existent adherida) en ambients tipus C4-Durabilitat Alta i
C5M-Durabilitat Mitja) i s’aconseguiran mitjançant l’aplicació de 4 capes mínim sense diluir.
Rendiment total= 4 m2/litre.
2.4 S’haura d’aplicar respectant els intervals de temps establerts entre capa i capa, no deixant la
protecció sense acabar-la en el mateix dia de l’aplicació.
Durabilitat:
80 Micres: > 12 anys per ambient C3 (àrees costeres amb baixa salinitat).
< 12 anys per ambient C4 (àrees costeres amb moderada salinitat).
100 Micres: > 12 anys per ambient C4 (àrees costeres amb moderada salinitat).
< 12 anys per ambient C4 (àrees costeres amb alta salinitat).
Manteniment i millora del comportament al foc de l’estructura metalꞏlica.
Els elements metalꞏlics de la coberta (encavellades i corretges,...) han de tenir una resistencia al
foc mínima de REI-30.
Els elements metalꞏlics del pilars han de tenir una resistencia al foc mínima de REI-90.
En el cas que fos necessari i si es detectés un insuficient comportament al foc de l’estructura:
Es farà el sanejament de la pintura existent amb un raspat, per treura la qual estigui en mal estat, i
després aplicar la pintura intumescent. La aplicació es farà amb una imprimacio inicial, desprès la pintura
intumescent, i finalment una pintura d’esmalt com acabat.

- Pintura intumescent
La pintura intumescent és una de les alternatives de què disposem per aconseguir per aconseguir una
estabilitat al foc de les restuctures metàlꞏliques. El principi de funcionament és amb l’acció de la calor els
seus components fan una reacció química d’intumescència progresiva que dóna lloc a una massa
carbonosa amb un coeficient de transmissió tèrmica molt baix, mil vegades menys ue el de l’acer. El seu
gruix augmenta unes cinquanta vegades el volum inicial, i la pintura es transformant en un gruxut coixí
aïllant que protegeix l’estructura metàlꞏlica de l’acció del foc.
-

És per interiors, si bé amb l’aplicació d’un esmalt esecific de baixa fusió es pot aplicar a exteriors.

-

El color base de la pintura és blanc, d’acabat mat i amb un temps d’assecat total de 24 hores (segons el
gruixos aplicats).

-

Shi pot aplicar opcionalment una capa d’esmalt satinat ignífug d’acabat, excelꞏlent en ambients
industrials o a l’exterior, amb una carta de colors a definir pel client segons carta RAL de colors.

-

L’aplicació de la pintura es realitza mitjançant equips de polvorització sense aire amb motor d’aire i
bomba de desplaçament, amb pressions de servei de 510 bars, amb alimentació annexa per compressor
pneumàtic de 7 bars a %.

-

Amb aquest sistema aconseguim una aplicació llisa i molt estètica, amb gruixos amb successives capes
de fins a 3000 micres.
CARACTERÍSTIQUES T’ECNIQUES
Sólids en volum: de 56 a 75% (segons la marca).
Combustibilitat: A2 (M-1)
Assecat dur a 25º/ 750 micres: 18 hores.
Temps de repintat: 5 hores.
Components: 1(monocomponent)
Color: blanc.
Aspecte: Mate
Aplicació: Airless, brotxa, o rodet

MC 3 Sistema de condicionament, instalꞏlacions i serveis
MC 3.1 Cortines motoritzades
Cortina divisoria elèctrica.
2uds. Medidas aprox. 25m x 8m. Confeccionada en tota la seva extensió amb lona de nylon plastificat de
1000 deniers, recoberta de PVC per ambdues cares color a escollir. Resistencia a la tracció nolrma DIN
53354. Resistència a esquinçament Norma DIN 53363. Tractament especial norma UNE 23723, ignífuga
i autoextinguible, segón norma contra incendis M-2, B-1 d’alta resistència. Elevació vertical mitjançant
motor redustor amb quadre de comandaments a peu de pista dotat d’un sens fi unit a eix d’acer de 60mm
de diàmetre amb rodaments autolubricats cada 2,50m.
Politges d’alumini que són les encarregades de recollir la cinta de nylon que plega la cortina cap amunt o
cap avall. Les politges estan col.locades cada 2,50m plegat en plecs de 70cm.
Subministrament i instal.lació inclou subestructura per adaptar l’estructura del pavelló completament
instal.lada i en perfecte estat de funcionament.

MC 3.2 Sistemes de transport
No hi ha sistemes de transport interior a l’edifici.

MC 3.3 Recollida, evacuació i tractament de residus (instalꞏlació i/o sistema de tractament)
Tots els residus de l’obra es duran a abocador autoritzat, perquè la majoria es puguin reciclar.

MC 3.4 Evacuació d’aigües
La instalꞏlació d’evacuació d’aigües ja existeix i no es modifica.

Recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, conduint-les a la xarxa
separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instalꞏlació als locals amb la colꞏlocació de
sifons hidràulics.
La instalꞏlació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres
reglamentacions en quant a:
en les següents condicions:
Ventilació

Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i
garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics

Traçat

El traçat i el pendent de la instalꞏlació faciliten l’evacuació de les aigües
residuals i dels residus evitant-ne la retenció.

Dimensionat

La instalꞏlació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures

Manteniment

Es dissenya de forma que sigui accessible

El seu disseny, dimensionat i execució garanteixen les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D.
21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de
Sanejament” (D. 130/2003).
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols.
Disseny i posada en obra
Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici ja existeixen i
connecten a la xarxa de clavegueram urbà que també és separativa.
L’abocament d’aigües residuals, disposant-se en ambdós casos del corresponent sifó general previ al
clavegueró.
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris. Les aigües pluvials són les de la teulada.
- Elements de la xarxa d’aigües residuals
Es disposen registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els colꞏlectors. El sifó
general registrable, que es colꞏloca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana, disposa
d’una columna de ventilació fins a la coberta instalꞏlada entre el sifó i la connexió al clavegueró.
- Elements de la instalꞏlació de la xarxa d’aigües pluvials
La teulada disposa de un canaló de xapa metàlꞏlica lacada.
Els baixants recullen les aigües pluvials de la teulada que discorre fins al sifó general de l’edifici.
Dimensionat
Els diàmetres de les canonades són les idònies per a transportar els cabals previsibles en condicions
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües.
Si es necessari qualsevol canvi, en l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instalꞏlacions es desenvoluparà
el dimensionat.
Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Sitges,
comarca del Garraf, és de 110 mm/h (o l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la
isohieta, “i”, 50, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B
del CTE DB HS 5).
Sitges, juliol de 2018

Oxirite XTREM Brillante, Satinado, Mate y
Forja

HT-OX XTREM
Marzo 18

1.- Descripción del producto
Esmalte antioxidante al agua de aplicación directa sobre el metal sin imprimación previa en
diferentes acabados y colores. Incorpora materias primas especiales como una resina acrílica
hidrofóbica de nueva generación, que le confiere una alta resistencia a la corrosión, la
Clase de producto
humedad y el agua, así como excelente adherencia sobre distintos soportes. Para su
formulación se han elegido aditivos anticorrosivos altamente efectivos, no peligrosos y libres
de metales pesados.
 Aplicación directa sobre el metal, sin imprimación.
 Se puede aplicar sobre superficies oxidadas, eliminando previamente las partículas sueltas.
 Acabado brillante, satinado, mate y forja.
 Alta resistencia a la corrosión
Características
 Buena adherencia sobre distintas superficies.
 Secado muy rápido.
 Fácil de aplicar.
 Débil olor que desaparece cuando seca.
 Base agua
Campos de
aplicación

Superficies de metales férreos y no férreos: acero, galvanizado, aluminio, etc.

Colores

Brillante: Blanco, Negro Rojo Carruajes (RAL 3005), Gris, Marrón, Verde Musgo (RAL 6005)
Satinado: Blanco, Negro Rojo Carruajes (RAL 3005), Gris, marrón, Verde Musgo (RAL 6005)
Verde Oscuro.
Forja: Negro, Gris, Verde
Mate: Blanco, Negro, Rojo Carruajes (RAL 3005), Gris, Verde Musgo (RAL 6005)

Envases

750 ml y 2,5ml

2.- Datos técnicos


Datos






Brillante:
Densidad a 20º C  1,1 - 1.2 g/ml, dependiendo del color.
Brillo: >78 a 60° aprox.
Satinado:
Densidad a 20º C  1,20 ± 0,2 g/ml, dependiendo del color.
Brillo: de 40 a 60° aprox.
Forja:
Densidad a 20º C  aprox. 1.38 ± 0,1 g/mL
Mate:
Densidad a 20º C  1,20 ± 0,2 g/ml, dependiendo del color.



Secado




Brillante: Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 1 hora.
Repintado: 2-3 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
Satinado: Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 1 hora.
Repintado: 2 - 3 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
Forja: Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 1 hora.
Repintado: 2 horas
Mate: Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 1 hora.
Repintado: 2 - 3 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

3.- Modo de empleo
Superficies Nuevas:
Limpiar y desengrasar para eliminar los restos de aceites y suciedad presentes en la superficie.
En el caso de chapas metálicas con grasas y aceites, estos deberán ser eliminados
completamente mediante el uso de detergentes alcalinos (para superficies de aluminio
deberán ser neutros) o disolventes apropiados. Las superficies deben desengrasarse
completamente para garantizar una buena adherencia y máxima eficacia anticorrosiva.

Preparación

Modo de empleo

Superficies Pintadas:
Aplicar sobre superficies limpias, exentas de aceites y grasas y secas. Las superficies pintadas
que estén con suciedad deberán ser lavadas con agua, detergente y cepillo, deslavando bien
el jabón al final. Este proceso se puede hacer con agua a presión. Eliminar pinturas no
adheridas, decapando, rascando o lijando. Con ayuda de un martillo o cincel se quitarán las
costras de óxido, escamas y restos de soldadura o escorias adheridas a elementos de hierro
oxidados. Si además la superficie presenta zonas de corrosión, se deberá rascar la misma con
un cepillo metálico o un abrasivo de esmeril hasta eliminar todo el óxido y la cascarilla suelta.
Grado St-2 (UNE-EN-ISO 12944- 4). Para eliminar las partículas de polvo que la superficie
pudiera tener antes de su pintado, estás se deberán limpiar con brocha de cerda o un cepillo.
Se podrá hacer este trabajo también aplicando sobre la superficie un chorro de aire seco y
limpio. Tratándose de tableros e instrumentos eléctricos y neumáticos se usará una
aspiradora. En superficies pintadas con esmaltes al aceite que no hayan sido expuestos a la
intemperie es conveniente lijar la superficie para mejorar la adherencia. No es necesario
aplicar una imprimación anticorrosiva ni adherente.
Cuando se utilicen cintas de enmascarar (cintas de carroceros), éstas deben desprenderse
antes de que la pintura haya terminado de secar (30-60 min). Si la pintura ya ha secado y ha
formado una película consistente con la cinta, ésta se debe eliminar cortando los bordes con
una cuchilla.
Aplicar el producto sin diluir a brocha, pincel o rodillo de pelo corto. Remover de abajo hacia
arriba hasta obtener un color homogéneo. El color se alcanzará una vez que el producto esté
seco. Para una buena protección antioxidante, aplicar al menos dos manos. Para aplicaciones
a pistola se puede diluir con agua hasta un 20%.



Brillante: 8 -10 m²/L y mano. Unos 4-5 m²/L. Según los ensayos realizados en el
Laboratorio de Tecnalia según la norma UNE-EN-ISO 12944-6, con 80 micras secas,
Oxirite Xtrem Liso brillante cumple los criterios establecidos para los ambientes
atmosféricos C3 alto - C4 medio y con 100 micras secas con los establecidos para los
ambientes atmosféricos C4 alto – C5M medio.
Con 80 micras secas (unos 5 m²/L) según la norma UNE-EN-ISO 12944-1 en atmósferas
urbanas e industriales, con moderada contaminación de dióxido de azufre y áreas
costeras con baja salinidad (C3) el producto tiene una durabilidad estimada alta, antes
del primer mantenimiento, de más de 15 años. Con este espesor en áreas industriales
y áreas costeras con moderada salinidad (C4) la durabilidad estimada es media, entre
5 y 15 años y en áreas costeras y marítimas con elevada salinidad (C5M) la durabilidad
estimada es de 2 a 5 años.
Con 100 micras secas (unos 4 m² por litro) según la norma UNE-EN-ISO 12944-1 en
áreas industriales y áreas costeras con moderada salinidad (C4) la durabilidad
estimada es alta, de más de 15 años y en áreas costeras y marítimas con elevada
salinidad (C5M) con 100 micras (unos 4 m² por litro) la durabilidad estimada es media,
entre 5 y 15 años.



Satinado: 8-10 m²/ L y mano. Unos 4-5 m²/L. Según los ensayos realizados en el
Laboratorio de Tecnalia según la norma UNE-EN-ISO 12944-6, con 80 micras secas,
Oxirite Xtrem Satinado cumple los criterios establecidos para los ambientes
atmosféricos C3 medio-C4 bajo. Con 100 micras secas cumple C3 alto - C4 medio.
Según la norma Norma ISO 12944-4 en atmósferas urbanas e industriales, con
moderada contaminación de dióxido de azufre y áreas costeras con baja salinidad,
con 80 micras secas (unos 5 m²/L) el producto tendría una durabilidad estimada de
hasta 15 años. En áreas industriales y áreas costeras con moderada salinidad con 80
micras la durabilidad estimada es de 2 a 5 años.
Según la norma Norma ISO 12944-4 en atmósferas urbanas e industriales, con
moderada contaminación de dióxido de azufre y áreas costeras con baja salinidad,
con 100 micras secas (unos 4 m²/L) el producto tendría una durabilidad estimada más
allá de 15 años. En áreas industriales y áreas costeras con moderada salinidad con
100 micras la durabilidad estimada es hasta 15 años.



Forja: 8-10 m²/L y mano. Unos 4-5 m²/L, aplicando un espesor mínimo de 100 micras
secas. Según los ensayos realizados en el Laboratorio de Tecnalia según la Norma ISO
12944-6, con 100 micras secas, cumple los criterios establecidos para los ambientes
atmosféricos C3 alto-C4 medio.
Según la norma Norma ISO 12944-5 en atmósferas urbanas e industriales, con
moderada contaminación de dióxido de azufre y áreas costeras con baja salinidad,
con 100 micras secas (unos 4 m²/L) el producto tendría una durabilidad estimada más
allá de 15 años. En áreas industriales y áreas costeras con moderada salinidad con
100 micras la durabilidad estimada es hasta 15 años. En áreas costeras y marítimas
con elevada salinidad con 100 micras la durabilidad estimada es de 2 a 5 años.
Mate: 8-10 m2/L en dos o tres manos

Rendimiento


Limpieza de útiles

Agua y jabón

4.- Indicaciones Especiales
Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento
y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo
Almacenamiento y
de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Las superficies
manipulación
tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para
una inmersión permanente.

5.- Condiciones generales
Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan
al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy
variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de
la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de
Venta y Suministro.
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El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

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

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

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

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

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

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

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

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

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

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

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

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

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

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Oficina Consultora Tècnica. COAC

maig 2018

6/12

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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

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

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

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

Oficina Consultora Tècnica. COAC

maig 2018

9/12

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

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

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Substitució de la coberta i pintura de l'estructura de la pista 2 del pavelló Pins Vens

Municipi :

Sitges

C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 18
Comarca :

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

totals d'excavació

Pes

Volum

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

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

0,00

3

t

0,00 m

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

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,420

0,082

0,300

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,195

0,001

0,250

fibrociment

170605

0,010

0,005

0,018

0,002

-

0,000

-

0,000

4,000

8000,000

0,010

20,000

definir altres:
Coberta de xapa metal.lica
altre material 2

0,000

totals d'enderroc

0,000

0,7556

0,000

0,000
3
20,55 m

0,7644

8000,62 t

Residus de construcció
2
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Garraf

Codificació residusPes/m
LER
(tones/m2)
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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minimització
gestió dins obra

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

si
-

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

si
si
si
-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

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

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
0,00
40
0,00
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

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

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

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

no

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

si

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

si

no

no

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

no

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

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

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

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

Deixalleria de Sitges

codi del gestor

Les Pruelles

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

12,00
5,00

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

3

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m 3 per cada tipus de residu

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

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

4,00
15,00
0

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

5,00
70,00

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

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

0,00

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

0,00

-

Maons i ceràmics

0,00

Petris barrejats

0,41

Metalls

0,00

Fusta

0,00

Vidres
Plàstics

15,00 €/m3

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

2,03

-

6,08

0,00

-

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

Paper i cartró

0,00

0,00

-

0,00

-

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

27,00

324,00

135,00

-

405,00

Perillosos Especials

0,34

4,08

328,08

13,61

2,03

0,00

424,68

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 :

754,79 €

3
20,55 m

1.000,00 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

6

unitats

-

AMB TAPES

3

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

CONTENIDOR 5 M 3

3

Contenidor 5 m . 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

9

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

si

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..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat 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 89/2010

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

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total excavació (tones)

0,00 T

8000,62 T

Total construcció i enderroc (tones)

1600,12 T

80,00 %

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

L'Ajuntament d'/de Sitges
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

1800 T

11 euros/T

19800,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

1.800,0 Tones
19.800,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

PAVELLÓ 2 DE PINS VENS DE SITGES
Substitució de coberta i manteniment de l’estructura metàl.lica

Façana nord

Façana oest i coberta

Façana sud

Façana est

Detalls de coberta des de l’exterior

Òxid en l’estructura d’acer

Interior del pavelló

Detalls de l’estructura d’acer amagats pel fals sostre.
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell,
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o,
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i
marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament
autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
1.1
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general,
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F.,
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència.
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES PLANES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar,
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües.
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.
Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%.
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes
destinades al trànsit de vianants.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació
(coberta ajardinada) i capa de protecció.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment;
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10.
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5.
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2.
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat,
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter,
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi.
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4.
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada),
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5.
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons
CTE-DB HS 5).
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte,
gruix mínim, dimensions i pes mínim.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció.
materials ceràmics.

Execució
Condicions prèvies
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys.
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis,
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb
el material a aplicar.

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat.
Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles.
Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.
S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB
HE1 Limitació de la demanda energètica
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic,
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable.
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent.
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant.
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra.
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants.
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no

excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra.
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà
la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim,
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment.
Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit.
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o
cantons.
Control i acceptació
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.

Amidament i abonament
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels,
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg.

Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència en front al foc. RD 312/2005.
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI.
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis.

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.

UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescents
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la
textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts
descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre
suports molt freds ni sobreescalfats.
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.
Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
1.2 Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
Components
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals.
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos
per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés
d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir
additius al producte preparat.
Fases d’execució
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa,
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m.
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a
+15 mm.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
1.3 Plaques
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i
biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics.
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de
les plaques pot ser fix o desmuntable.
Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions,
etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser
la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa
enguixada.
Fases d’execució
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de
silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb
la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·larse sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó.
Segellat dels junts.

Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac
metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts .
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils
tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de
les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm,
Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm.
Segellat dels junts.
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de
col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤
1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa:
generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.

≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor,
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars,
pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

2.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial,
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es
puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.

Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica,
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Col·locació de l'element
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols,
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm.
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
Components
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte
en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes
elastomèriques, formigons cel·lulars)
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals,
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de
vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i
(ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.
Fases d’execució
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment
ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit
al suport.
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra.
S'ha de començar per la part inferior del parament.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o
director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m³ de replens o projeccions.
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

3.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona,
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Fases d’execució
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs
que calguin per a la seva completa finalització.
3.2 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes.
Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de
vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un
geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades
per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha
de col·locar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui.
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per:
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió,
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha

de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents.
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la
identificació del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m².
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA CEL RAS
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.
Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront
al soroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta,
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic.
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim
10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 .
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos,
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies

L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell,
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà
de 10 cm.
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Col·locació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació
de les plaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals,
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les
plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt
quedarà estable i indeformable.
Amidament i abonament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m 2,
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc,
resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel

fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic;
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície.
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat.
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans
d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988
Adaptat a CTE i EHE-08

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i,
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
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L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves,
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. El
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable
a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós
comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.

1

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

IDENTIFICACIÓ
Material:
Geometria:
Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
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Característiques mecàniques:
.
Característiques d’adherència:
Característiques químiques:
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Persistent o transitòria
Accidental
CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
Control durant el subministrament:
Control desprès del subministrament:

8.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui
exigible en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres
distintius (si s’escau):

p.e. Poliestirè extruït XPS
p.e. Coberta plana
Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

20
100
0,5

Kg/m
mm
KPa

0,04
100

W/mºK
adimensional

Sí

Sí/No

Requeriments Genèrics
(1)
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Densitat (ρ) ** :
(1)
Gruix :
Resistència a la compressió

(2)

:

3

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)
Conductivitat tèrmica (λ) ** :
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil

(3)

:

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc

(4)

*:

B,d0,s2

---

Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:
•
•
•

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:
•
•
•
•

Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes
exigides al projecte
Reconeixement oficial del distintiu
Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:
•
•
•
•
•
•

Conductivitat tèrmica
Densitat aparent
Permeabilitat al vapor d’aigua
Absorció d’aigua
Resistència a la compressió
Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.

(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració
d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu gruix ≥ 4cm
(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN
(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de
la hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules
inflamades (d0, d1 ó d2).

* Ajuda:
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Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:

** Ajuda:
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009

9.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres distintius

Llana mineral
Coberta
Amb marca AENOR
Medioambiente

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

30
40
0,5

Kg/m
mm
KPa

Sí

Sí/No

5
10
0,17

KPa∙s/m
3
MN/m
---

A2,s1, d0

---

Requeriments Genèrics

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Densitat (ρ) :
Gruix:
(1)
Resistència a la compressió :

3

Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil

(2)

:

Requeriments Acústics (DB HR)
Resistivitat al flux de l’aire
(3)
Rigidesa dinàmica :

(3)

:

Coeficient d’absorció acústica ponderat (

w)

(4)

:

2

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc

(5)

*:

Altres requeriments
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:
•
•
•

documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:
•
•
•
•

control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides
al projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:
•
•
•
•
•

densitat aparent
absorció d’aigua
resistència a la compressió
coeficient d’absorció acústica
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.

(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de
la hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al
control de la reverberació
(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades
(d0, d1 ó d2).

* Ajuda:

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:

10.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del
tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:

Projectat de perlita
Revestiment estructura sostre
pavelló

Marques, certificacions i altres distintius :
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ):
Gruix:

120
.5

Kg/m
mm

A1

---

3

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
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Classe de reacció al foc:
Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control
inclourà:
a) Control de la documentació:
•
•
•

documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:
•
•
•
•

control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al
projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:
•
•

densitat aparent
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris dels controls.

AMIDAMENT VALORAT
Rehabilitació de coberta i estructura
del pavelló 2 de Pins Vens
parcial nº 1 Actuacions prèvies
Còdi
Ud Denominació

1.1 Bastides i maquinaria

Amidament

Preu

Total

d'elevació

1.1.1 Bastides
1.1.1.1 0XA111

U

Uds.
Fases de
montatge de
bastida de
5000m3
sobre una
previsió de
14.760m3:
(41m x 48m x
7,50m)

Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida de volum, format per 5000 m³
d'estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, i plataforma de treball de 656 m², situada fins a 10 m d'altura
màxima, escala interior amb trapa i barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una barra. Inclús revisió mensual de bastida
a càrrec de l'empresa instal·ladora, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora,
considerant un mínim de 300 m³ de volum d'estructura, 100 m² de superfície de
plataforma de treball i 15 dies naturals.
Largo

Ancho

Alto

3

3,000
3,000

Total U ............:

1.1.1.2 0XA121

U

Uds.
Transport
de un volum
de 5000m3
per a 3
fases per
un total de
14760m3

1

U

Uds.
Muntatge de
5000m3 de
una fase de
les tres

3

6.000,00

18.000,00

Transport i retirada de bastida de volum, format per 5000 m³ d'estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent i plataforma de treball de 656 m², situada
fins a 10 m d'altura màxima.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1,000
1,000

Total U ............:

1.1.1.3 0XA131

Subtotal

4.000,00

4.000,00

Muntatge i desmuntatge de bastida de volum, format per 5000 m³ d'estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent i plataforma de treball de 656 m², situada
fins a 10 m d'altura màxima, segons plànols de muntatge. Inclús accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements
de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada
de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal

3,000

AMIDAMENT VALORAT
Rehabilitació de coberta i estructura
del pavelló 2 de Pins Vens
parcial nº 1 Actuacions prèvies
Còdi
Ud Denominació

Amidament

Preu

Total

previstes
per un
total de
14760m3
Total U ............:

3,000

10.000,00

30.000,00

1.1.3 Grúes autopropulsades
1.1.3.1 0XG010

h

Uds.
Previsió de
desmuntatg
e de fals
sostre 4
dies
Previsio
per
muntatge de
fals sostre
6 dies
Previsió
per
desmuntatg
e de
coberta
metal.lica
4 dies
Previsió
per
muntatge de
coberta
metal.lica
10 dies

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t
i 27 m d'altura màxima de treball.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler per hores, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal

32

32,000

48

48,000

32

32,000

80

80,000
192,000

Total h ............:

82,01

15.745,92

1.3 Proteccions provisionals
1.3.2 0CS010

m²

Uds.
Protecció
de paviment
existent
del
pavelló.

Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca
una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat
de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront
de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma.
També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs,
fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior
retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Largo

Ancho

33,000
46,000
Total m² ............:

Alto

Subtotal

1.518,000
1.518,000

1,11

1.684,98

AMIDAMENT VALORAT
Rehabilitació de coberta i estructura del pavelló 2 de Pins Vens
parcial nº 2 Demolicions
Codi
Ud Denominació
Amidament
Preu

Total

2.1 Coberta
2.1.2 Extracció de coberta.
2.1.2.1 DQT010

m²

Uds.
Coberta
metal.lica
existent

Extracció de xapes de coberta metàl·lica lleugera a una aigüa, amb equip de
oxitall, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius sobre els
quals es soporta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Transpor a abocador
per reciclatge a menys de 15km.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Largo

Ancho

Alto

41,000
48,000
Total m² ............:

Subtotal

1.968,000
1.968,000

6,00

11.808,00

2.2 Revestiments i trasdosats
2.2.1 Fals sostres
2.2.1.1 DRT030

m²

Uds.
Fals sostre

Extracció de fals sostre enregistrable de plaques de fibres, i elements agafats
a l'estructura situats a una altura de 7m(aprox.), amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i aplec a zona
d'emmagatzematge.
Neteja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Largo

Ancho

33,000
46,000
Total m² ............:

Alto

Subtotal
1.518,000
1.518,000

3,00

4.554,00

AMIDAMENT VALORAT
Rehabilitació de coberta i estructura
del pavelló 2 de Pins Vens
Parcial nº 6 Revestiments i trasdosats
Codi
Ud Denominació

Amidament

Preu

Total

3.1 Acer
3.1.1 Preparació de la superficie
3.1.1.1 EAK010

m²

Uds.
Pòrtics
principals
8uds.
Tubs
20x10cm
barra
superior
Tubs
20x10cm
barra
inferior
Tubs
10x15cm
diagonals
Corretges
27 uds
IPN 120
Pilars
Metàlics
IPN 600

Neteja superficial de perfils metàl·lics, llevant les restes deteriorades de
pintura,i altres revestiments, mitjançant raspat en sec, fins a aconseguir un
grau de preparació, eliminant la capa de laminació solta, l'òxid solt i les
partícules estranyes soltes del suport, per procedir posteriorment a
l'aplicació d'una protecció antioxidant (no inclosa en aquest preu).
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Neteja de la superfície suport i les
restes generades. Càrrega del material projectat i les restes generades sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal

0,000

8

41,000

0,600

1,000

196,800

8

39,000

0,600

1,000

187,200

8

49,000

0,500

1,000

196,000

27

48,000

0,480

1,000

0,000
622,080

8,500
2,400
1,000
Total m² ............:

163,200
1.365,280

8

3,50

4.778,48

5.1 Coberta
5.1.2 Panels sandwitx. Gruix de 10cm.
5.1.2.1 QTM010

m²

Uds.
Coberta
Sandwich
metal.lica
amb aillant
termic.
Façana Sud

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades,
amb una pendent menor del 10%, amb panells sandvitx aïllants d'acer, de 30 mm
de espessor i 1000 mm d'ample, formats per doble cara metàl·lica de xapa
estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor
interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, i
accessoris, fixats mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p d'elements de fixació, accessoris i junts.
Largo

Ancho

41,000

48,000

2,10

48,00

Total m² ............:

Alto

Subtotal
1.968,000

100,800

2.068,800

27,00

55.857,600

AMIDAMENT VALORAT
Rehabilitació de coberta i estructura
del pavelló 2 de Pins Vens
Parcial nº 6 Revestiments i trasdosats
Codi
Ud Denominació

Amidament

Preu

Total

6.2 Pintures sobre suport metál·lic
6.2.2 Pintures
6.2.2.1 RNE010

m²

Uds.
Pòrtics
principals
8uds.
Tubs
20x10cm
barra
superior
Tubs
20x10cm
barra
inferior
Tubs
10x15cm
diagonals
Corretges
27 uds
IPN 120
Pilars
metàlics
IPN 600

Pintura esmalt antioxidant a l’aigua d’aplicació directa, sense imprimació,
sobre superfície d'acer laminat en estructures metàl·liques, mitjançant
aplicació de tres capes sense diluir, amb un espessor mínim de pel·lícula seca
de 80 microns. Neteja i preparació de la superfície a pintar.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal

0,000

8

41,000

0,600

1,000

196,800

8

39,000

0,600

1,000

187,200

8

49,000

0,500

1,000

196,000

27

48,000

0,480

1,000

0,000
622,080

8,500
2,400
1,000
Total m² ............:

163,200
1.365,280

8

24,02

32.794,03

6.3 Cortines motoritzades
6.3.2 Cortines motoritzades per a divisió d’espais.
6.3.2.1 RTF005

m²

Uds.

Dimensió de 25m x 8m (amplada x alçada), inclou eix rotor de D.60-70mm,
Rodaments a boles, motor central compacte trifàsic, lona en pvc, amb tractament
ignifug M2 i plec a dues cares amb varetes enfundades per facilitar-ho. Fixació
directa sobre biga de suport de sostre de 80x80mm d’amplada max.
Accionament mitjançant comandament a distancia o botonera.
Inclou escomesa eléctrica / connexió de la maniobra.
Mitjans d’elevació necessaris per realitzar les obres.
Inclou transport i muntatge,desmuntatge de cortines existents.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Cortines
motoritzad
2

2

10.800,00

21.600,00

AMIDAMENT VALORAT
Rehabilitació de coberta i estructura
del pavelló 2 de Pins Vens
Parcial nº 6 Revestiments i trasdosats
Codi
Ud Denominació
5.1.4 Remats de xapa plegada d’acer.
5.1.4.1

m

Uds.
Frontal de
la nova
coberta
metal.lica
.

Amidament

Preu

Total

Formació de revestiment de front de forjat de coberta de xapa plegada d’acer
prelacat, de 0,8mm d’espesor, 300mm de desenvolupament i 3 plecs.
Inclou: Replanteis de les peces. Col.locació, aplomat, anivellació i alineació.
Largo

Ancho

2,00

42,000

2,00

48,00

Total m² ............:

Alto

Subtotal
84,000

96,000

180,000

27,00

4860,000

7.2 Gestió de residus inerts
7.2.2 Entrega de residus inerts a gestor autoritzat
7.2.2.1 GRB010

U

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inerts
plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei
d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades
segons especificacions de Projecte.

Uds.
Residus
produits
per l'obra.

Largo

Ancho

Alto

5

Subtotal

5,000
5,000

Total U ............:

147,75

738,75

8.1 Varis
8.1.1 Repàs d’impermeabilització de finestres del pavelló
U

Repàs de les juntes de les finestres a la façana nord i sud del pavelló.
Col·locació de silicones, Afegir o substituir tapajunts en el cas que sigui
necessari.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Finestres
Total U ............:

340,00

3,30

1122,00

8.1.2 Reforç estructural en pletines d’acer en perfils metàl·lics en mal estat
U

Previsió de Reforços estructurals amb pletines d’acer soldades a perfil
estructural en mal estat.
Amb pletina de 5mm de gruix i llargada mitja de 40cm x 10cm d’ampla.
Soldada a tot el voltante de la pletina al perfil metal·lic estructural.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Uds.
Previsió
de
reforços

30
Total U ............:

30,00

50,00

1500,00

8.1.3 Partida de reparacions no contemplades al projecte, relacionades amb les obres.
PA

1

Total U ............:

1,00

5000,00

5000,00

9.1 Seguretat i Salut

9.1.1 Seguretat i Salut a la obra
U

Uds.
Mesures de
Seguretat i
Salut

PA

Seguir les indicacions del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Portar la roba i eines apropiades per cada tipus de feina.
Proteccions adequades per cada tipus de feina.
Senyalitzacions i información per treballadors i persones alienes a la obra.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal

1,00
600

600,00

Pressupost d’Execució Material
Substitució de la coberta i pintura de l’estructura
de la pista 2 del pavelló poliesportiu de Pins Vens de Sitges

1.- Actuacions prèvies (Bastides, grues, proteccions)…...........

69.430,90 €

2.- Demolicions. (Retirada de la coberta actual i fals sostre)…

16.362,00 €

4.- Estructures. (Preparació de superficies)…………………………..

4.778,48 €

5.- Coberta. Col·locació de nova coberta………………………………

55.857,60 €

6.- Revestiments (Pintures) ……………………………………………..

37.654,03 €

7.- Cortines motoritzades……………………………………………………….

21.600,00 €

7.- Gestió de residus…………………………………………………………..

738,75 €

8.- Varis……………………………………………………………………………..

7.622,00 €

9.- Seguretat i Salut……………………………………………………………

600,00 €

--------------------------------

Total……………………………………….. 214.643,76 €

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
Substitució de la coberta i pintura de l’estructura de la pista 2 del pavelló poliesportiu de Pins Vens.
Emplaçament:
c/ Cardena Vidal i Barraquer 18 / Av/ Josep Tarradellas i Joan, Sitges
Superfície construïda:
1961,86m2
2.000 m2
Promotor:
AJUNTAMENT DE SITGES.
Departament d'Esports

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
Fernando Albaladejo Grimalt
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Fernando Albaladejo Grimalt

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
Lleu inclinació
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
Sol urbà consolidat. Terreny d’argiles i roca calcària
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Habitatges plurifamiliars i equipaments esportius.
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
Gas, Aigua, Electricitat, telefonia
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
Un vial de sentit únic i circulació baixa (c/ Cardenal Vidal i Barraquer, de 10m d’amplada), i vial de doble sentit i
circulació baixa (av/ Josep Tarradellas i Joan, de 15m d’amplada).
6m d’amplada de vial amb voreres.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
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 de manteniment posteriors.
Permet 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 i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la
consideració de contractistes.
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-ho 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).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
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 en 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 i les condicions
del 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

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












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

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 i
formació 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. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:






Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, 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 altres feines.

Mitjans i maquinaria














Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs







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

Enderrocs















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Moviments de terres i excavacions














Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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 murs 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
Altres

Fonaments


















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
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Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Estructura



















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
Altres

Ram de paleta















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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)
Altres

Coberta












Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
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Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Revestiments i acabats













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

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
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))










Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
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Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

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, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar 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
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

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 o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
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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 duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. 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.

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure Annex
Sitges, Febrer de 2017

L’ARQUITECTE
Fernando Albaladejo Grimalt
Col·legiat 25.770/2

Notes:
© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016)
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

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

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

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

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

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

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

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

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

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

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

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

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

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

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

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

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

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

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

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

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

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

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

PROTECTORES AUDITIVOS

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES

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

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

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

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

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

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

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

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

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