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LA PROPIETAT/L'ENCÀRREC
El projecte Bàsic de la rehabilitació/reconstrucció del mas Can Patates, al municipi
de Vilademuls (17468), ha estat encarregat pels Srs. --- i ---, amb domicili a
l’Avinguda ---, número ---, ---, ---, de Cornellà del Terri (17844), a la comarca del Pla
de l'Estany. Els seus NIF són, respectivament, els --- i ---. El seu telèfon és el ---.
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
El Mas existent, objecte d’aquest projecte, és anomenat Can Patates, és al municipi
de Vilademuls (17468). Es troba al nord-est del nucli de Cornellà del Terri. Té accés des
dels camins públics que travessen la finca.
Es tracta de la finca cadastral 17232 A 013001060000 ZQ.
NORMATIVA URBANÍSTICA
El projecte ha estat redactat d’acord amb el POUM del municipi.
Classificació:
*SÒL NO URBANITZABLE. RÚSTIC COMÚ (Clau 20).
Qualificació del sòl:
*Mas inclòs en el PLA ESPECIAL/Catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable del municipi. El catàleg no està vigent.
*FITXA 080R2 CAN PATATES.
**A continuació s’adjunta fitxa de catàleg (proposada, en tràmit i NO VIGENT encara).

El projecte ha estat redactat d’acord amb el POUM del municipi. S’aplica la SECCIÓ
SEGONA respecte les CONDICIONS GENERALS DE LES MASIES I CASES RURALS. Tant pel
que fa a la rehabilitació/reconstrucció de Can patates com per les ampliacions
proposades per a l’edifici.
S’adjunta, a continuació, la documentació esmentada.

JUSTIFICACIÓ NORMATIVA URBANÍSTICA:
*Tipus d’ordenació: La proposada manté la situació i alineació de la façana nord i façana oest
de l’edifici actual (cos principal) i tot i que la fitxa del catàleg de masies no és normativa,es
respecta la volumetria que es defineix en la mateixa. Respecte aquest fet, l’edifici proposat
manté i no supera les alineacions dels volums principals i secundaris definits en la fitxa de
catàleg, a excepció de les ampliacions proposades segons normativa POUM.
*El cos principal proposat es disposa com l’existent, més llarg (d’est a oest) i més curt (de sud a
nord). El carener de l’edifici es disposa, com actualment, d’est a oest. L’edifici té dues plantes
com fins ara. Aquesta disposició, ja existent, es correspon a una MASIA TIPUS 1.
*Alçada reguladora: L’arrencada de les cobertes (la teula), respecte la cota de planta baixa, és
a 3,00 metres (cossos en una planta) i a 5,35 metres (cossos amb dues plantes).
*Coberta: tradicional, a dues vessants i acabada amb teula ceràmica, tipus àrab, recuperada
dels edificis existents. A canal se’n col·locarà de nova. Pendent màxima 27%.
*Les ampliacions proposades estan definides en el POUM, Secció Segona. La masia existent és
del TIPUS 1, la qual cosa permet ampliacions pels laterals perpendiculars al carener, adossades
a les façanes est i oest. Les cobertes d’aquestes ampliacions tenen les mateixes pendents
(paral·leles) a les cobertes del cos principal. La resta de cossos d’edificació reconstruïts, ja
existents, no són considerats evidentment, com a ampliacions.
Les ampliacions proposades tenen una sola planta (planta baixa) i restaran adossades al cos
principal.
Una de les ampliacions, a la façana est, és una pèrgola oberta, amb coberta plana. Aquesta
coberta plana no supera el 10% del total de cobertes, té una superfície de 14,80 m2 sobre un
total de 235,60m2 de cobertes (màxim permès de 23,56m2).
*L’ampliació proposada no supera el 20% de la superfície del cos principal. Actualment el cos
principal té una superfície de 304,15m2. El 20% d’aquesta superfície comporta una ampliació
màxima de 60,83m2. L’ampliació proposa és de 60,40m2, en dos cossos, a l’est (19,60m2) i a
l’oest (40,80m2).
Les ampliacions no afecten, al nostre parer, els valors arquitectònics i paisatgístics del Mas Can
Patates.
*Les obertures són, a excepció de la planta baixa, de proporcions verticals i no es supera en cap
façana els número màxim d’eixos permesos. En planta baixa es proposen porxos oberts formats
amb pilars i arcs de pedra natural.
*L’ús proposat és el d’habitatge unifamiliar per als propietaris de la finca.

JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA DE LA FINALITAT DEL PROJECTE I DE LA COMPATIBILITAT DE
L'ACTUACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I SECTORIAL:
*La finalitat del projecte no és altre que la rehabilitació/reconstrucció del Mas Can
Patates. Aquesta rehabilitació/reconstrucció es portarà a terme per a primera
residència dels peticionaris/propietaris de la finca i per a actualitzar patrimonialment la
mateixa.
*Es pretén amb l'actuació evitar el deteriorament que té l'edifici existent i el perill que
comporta el seu estat actual. D'aquesta manera i quan s'hi visqui la finca es mantindrà
encara més cuidada i vigilada. Això contribueix a la cura i vigilància de l'entorn (evitar
incendis en medi rural, per exemple).
*La totalitat de l'actuació és compatible amb el planejament vigent, tant municipal
(veure apartat anterior) com sectorial, entre d'altres:
- POUM municipi de Vilademuls.
- Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany.

*El propietari, Sr. Pere Morgades, fa feines de pagès per a l'explotació agrària de la
finca Can patates. Està donat d'alta des de maig de 2017 i realitza l'explotació agrària
de la finca i d'altres en règim de titularitat o de masoveria (pròpia o a tercers).
*S'adjunta l'alta a l'Agència Tributària.

A continuació s’adjunten fotografies de l’estat actual dels edificis del conjunt del Mas
Can Patates i ortofotoplànol del conjunt:

FAÇANA SUD

FAÇANA OEST

FAÇANA NORD

FAÇANA NORD

FAÇANA EST

FAÇANA EST

VISTA SUD-EST

VISTA NORD-OEST

ORTOFOTOPLÀNOL

DESCRIPCIÓ I PROGRAMA
Es tracta del projecte de rehabilitació/reconstrucció del Mas Can Patates.
L’edificació es rehabilitarà/reconstruirà a nou donat l’estat actual de les edificacions
existents. Es recuperarà tota la pedra existent per a la formació de les noves façanes.
Es faran els fonaments amb sabates i riostres de formigó armat. Els murs de càrrega
seran de rajol perforat gero. Els murs de façana seran de dues fulles, l’exterior de pedra
natural, aïllament tèrmic intermedi i envà interior. Els forjats, tant sostre planta baixa
com el sostre coberta, seran de bigues de fusta laminada, solera ceràmica i capa de
compressió. En el cancell d’entrada/rebedor-pas es farà una volta ceràmica. Les
cobertes tindran un 27% de pendent i s’acabaran amb teula àrab recuperada de
l’obra (a canal se’n col·locarà de nova). Les façanes arrebossades s’acabaran
remolinades i pintades. El recolzament dels forjats intermedis i les cobertes sobre les
parets estructurals de façana es farà amb un cèrcol de lligada perimetral amb una
biga de ferro, tipus HEB, on es recolzaran les bigues de fusta. Les obertures es faran
amb alumini amb ruptura de pont tèrmic, de color fosc, i vidres de càmera baix
emissius.
Per als treballs de realització de les façanes es muntaran bastides homologades, per la
correcte realització dels treballs previstos.
QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES EDIFICI EXISTENT:
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
EDIFICI COS PRINCIPAL

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
EDIFICI COS SECUNDARI

PLANTA BAIXA

153,80m²

50,95m²

PLANTA PRIMERA

150,35m²

24,15m²

TOTAL

304,15m²

75,10m²

*SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL = 379,25m².
QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES DE PROJECTE REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ:
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ
PLANTA BAIXA
*Obra nova / Ús Habitatge

PLANTA BAIXA
*Obra nova / Ús Porxo exterior

PLANTA BAIXA
*Obra nova / Ús Pèrgola

PLANTA BAIXA
*Obra nova / Ús Sala tècnica

163,10m²
30,80m²
*Per meitats: 15,40m²
14,80m²
*Per meitats: 7,40m²
24,10m²

TOTAL PLANTA BAIXA

210,00m²

PLANTA PRIMERA

116,15m²

*Obra nova / Ús Habitatge
*Obra nova / Ús Porxo exterior

7,20m²
*Per meitats: 3,60m²

TOTAL PLANTA BAIXA

119,75m²

PLANTA PRMERA

*SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL CAN PATATES = 329,75m².

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS I USOS DE L’EDIFICI
PLANTA BAIXA:
Rebedor-Pas-Escala = 12,15m2
Estar-menjador-cuina (EMC) = 63,20m²
Habitació 1 (H) = 18,50m2
Cambra higiènica 1 (CH) = 5,40m²
Cambra higiènica 2 (CH) = 4,90m²
Rentador (AP) = 12,95m2
Pas = 6,00m2
TOTAL PLANTA BAIXA (ús habitatge) = 123,10m²
PLANTA PRIMERA:
Habitació 2 (H) = 28,10m2
Cambra higiènica 4 (CH) = 6,65m²
Habitació 3 (H) = 10,75m2
Habitació 4 (H) = 10,75m2
Cambra higiènica 3 (CH) = 6,60m²
Estudi (AP) = 23,70m2
Escala = 3,80m2
TOTAL PLANTA PRIMERA (ús habitatge) = 90,35m²
TOTAL HABITATGE = 213,45m²
ALTRES ESTANCES/ELEMENTS:
Sala Tècnica (PB) = 19,90m2
Porxo exterior (PB) = 30,80m2
Pèrgola exterior (PB) = 14,80m2
Terrassa (P1) = 3,50m2
Terrassa (P1) = 3,70m2

CONDICIONS D'HABITABILITAT
*L’habitatge compleix els requisits mínims d’habitabilitat establerts en els decret
141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la
cèdula d’habitabilitat.
L’habitatge té una superfície ÚTIL total de 213,45m2, i amb les peces següents: 1 EstarMenjador-Cuina (EMC), 4 Habitacions (H), 1 rentador (AP), un estudi (AP) i 4 Cambres
Higièniques (CH).
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
ENDERROCS
Les feines d’enderroc consistiran en l’extracció i el desmuntatge de les teules, forjats i
murs en mal estat. Es guardaran el màxim de teules que es pugui per a reutilitzar-les
posteriorment, així com tota la pedra dels murs que es deixarà en la mateixa obra per
a la seva posterior recol·locació.
Tots aquests treballs es realitzaran amb mitjans manuals i ajudes mecàniques. La runa
sobrant es carregarà sobre camió i/o contenidor i es transportarà a un abocador
controlat o a un centre de recollida i transferència.
MOVIMENTS DE TERRES
Els moviments de terres seran els corresponents al rebaix i explanació del terreny per
assolir els nivells adequats, l’excavació de les sabates i riostres de fonamentació, i
l’excavació de les rases per al sanejament i les instal·lacions. Tots ells es realitzaran
amb mitjans mecànics i ajudes manuals quan siguin necessaris. Les terres es deixaran a
la mateixa parcel.la per a reomplert posterior del lateral dels murets i per a replè dels
camps perimetrals i arranjament del camí d'accés.
FONAMENTACIÓ I MURS
Fonamentació:
La mida, forma i geometria de les sabates i riostres de fonamentació vindran reflexats
en els plànols corresponents. L’excavació de la fonamentació es farà, tal i com indiqui
l’estudi geotècnic, en el nivell resistent corresponent. S'ha realitzat un estudi geotècnic
del terreny.
Una vegada realitzada l’excavació, s’omplirà amb formigó pobre del tipus HM20/B/20/IIa fins assolir els nivells de les sabates i riostres. Posteriorment es col·locarà
l’armat de la fonamentació amb acer B.500.S en barres corrugades de límit elàstic
5100kp/cm2 i s’ompliran amb formigó HA-25/B/20/IIa, de resistència característica
25N/mm2, consistència toba i tamany màxim de l’àrid 20mm, abocat amb cubilot i/o
bomba.
La resta d’especificacions, característiques i normes de col.locació en obra vénen
definides en els corresponents quadres normatius EHE i plànol de fonamentació.
El nivell de control de la fonamentació serà de tipus NORMAL.
Banqueta/Murs cambra sanitària:
A l’arrancada de les parets es formarà una banqueta (murs de la cambra sanitària) de
30cm de gruix i 80cm d’alçada, amb peces de bloc “H” de morter de ciment de
500x300x200, omplerts amb formigó HA-25/B/20/IIa i armats amb acer B-500 S en barres
corrugades de límit elàstic 5100kp/cm2.
La cara exterior d’aquesta banqueta en contacte amb el terreny, s’impermeabilitzarà
amb dues mans de pintura asfàltica i la col·locació d’una membrana protectoradrenant amb nòduls de polietilè d’alta densitat amb geotextil del tipus “Delta-Drain” o
similar, fixada mecànicament.
A la base de la banqueta es formarà una canal de drenatge en forma de mitja
canya, amb formigó HM-15/P/40/IIa i es col·locarà un tub porós de PVC Ø160mm
especial per drenatge. Posteriorment es reomplirà amb grava seleccionada fins una
alçada aproximada de 50cm.
ESTRUCTURA
Forjat sanitari:
El forjat sanitari serà del tipus unidireccional, amb bigues autorresistents de formigó
pretensat, entrebigades amb bovedilles de formigó. Omplert amb formigó HA25/B/20/IIa de resistència característica 25 N/mm2 i armat amb acer B.500.S en barres
corrugades de límit elàstic 5100 kp/cm2; amb capa de compressió armada amb malla
electrosoldada de #20x20cm Ø6mm.

Murs de càrrega:
Tot l'edifici es realitzarà amb murs de càrrega, formats per una fulla exterior de pedra
vista de 15 cm de gruix i una fulla interior amb maó perforat ceràmic gero per a revestir
de 15cm. Entremig es col·locarà l’aïllament aamb escuma de poliuretà projectat de
12 cm de gruix.
Forjats entre plantes:
El forjat interior entre les dues plantes serà amb bigues de fusta laminada encolada
d’avet de classe resistent GL24h, solera de tauler ceràmic vist de 3,5cm, làmina barrera
de vapor i capa de compressió de 5cm armada amb mallat electrosoldat de
#20x20cm Ø6mm.
Forjats inclinat de coberta:
El forjat de la coberta serà inclinat, a una i dues aïgues, amb bigues de fusta laminada
encolada d’avet de classe resistent GL24h i solera de tauler ceràmic vist de 3,5cm.
En tots els casos, previ a la col·locació de les bigues de fusta, es formarà un cèrcol
perimetral de formigó armat, sobre les parets resistents.
Totes les bigues de fusta aniran tractades i certificades, segons normativa vigent, amb
tractament insecticida i fungicida.
COBERTA
Coberta habitatge:
La coberta serà inclinada a dues aigües, amb una pendent del 27%, en tots els casos.
La coberta portarà a sobre la solera del forjat inclinat una barrera de vapor,
mitjançant una làmina flexible/transpirable del tipus Maydisa o similar. Sobre la barrera
de vapor es col·locarà l’aïllament tèrmic amb un gruix total de 12 cm, amb doble
placa (6+6) de planxes de suro aglomerat natural. Aquestes es fixaran mecànicament
amb tacs (visos/tirafons) a l’estructura de fusta. Per a protegir aquest aïllament, i fer la
preparació per a rebre la teula, es col·locarà una capa de morter amb una llepada
de ciment cola armada amb malla plàstica tipus “mallatex”, amb un gruix total de 0,51cm. Finalment al damunt, es col·locarà amb morter mixt, la teula àrab d’acabat.
Les canals de les cobertes seran de secció rectangular, amb planxa pre-lacada de
color fosc. Els baixants també seran amb planxa pre-lacada de color fosc, de Ø80mm.
Les xemeneies seran amb parets de totxana, arrebossades exteriorment amb acabat
remolinat. El barret serà metàl.lic pre-lacat de color fosc.
PALETERIA
Parets de tancament exterior vivenda:
Les parets de tancament exterior de la vivenda seran de 40cm de gruix, formades
amb una fulla exterior de pedra natural amorterada de 15cm de gruix, aïllament
tèrmic amb escuma de poliuretà projectat de 12cm de gruix de densitat mínima
35kg/m3 i una fulla interior de 14cm amb peça ceràmica de maó perforat tipus gero
per a revesir de 10x14x29cm.
En determinades obertures es formarà una franja vertical de tota l’amplada de
l’obertura, on la fulla exterior serà de 14cm amb maó ceràmic perforat tipus GERO de
10x14x29cm per revestir.
Les caixes de persiana es formaran amb caixons pre-fabricats integrats amb aillament
EPS d’alta densitat, registre inferior/exterior, reforçats lateralment amb planxes
metàl·liques, preparada per a obra vista i/o per a revestir.
Parets interiors/envans:
Les divisions interiors de les diferents estances de la vivenda seran amb envà ceràmic
de 7cm de gruix amb supermaó de 7x20x50cm per a revestir.
Parets de càrrega interiors:
Les parets de càrrega interiors seran amb una fulla de 14cm amb peça ceràmica de
maó perforat tipus gero de 10x14x29cm per a revestir.

REMATS / REVESTIMENTS FAÇANA
A l'arrencada dels murs de façana (entre la solera i el mur exterior), a la base, es
col·locarà en "L" una làmina impermeable tipus Waterstop de la casa GURU amb
ciment cola i per a evitar l'aparició de "salitre" per contacte de l'aigua a la base de la
paret.
Ampits de finestres:
Els ampits de les finestres seran amb peça especial trencaigües de gres.
AÏLLAMENTS
Aïllament coberta:
*L’aïllament tèrmic serà de 12cm de gruix, amb doble placa (6+6) de planxes de suro
natural aglomerat.
Aïllament parets de façana vivenda:
*L’aïllament tèrmic serà de 12cm de gruix, amb escuma de poliuretà projectat de
densitat mínima 35 kg/m3.
ENRAJOLATS I APLACATS
Enrajolat de les parets dels banys fins a 2,50m d’alçada, amb rajola ceràmica de gres
model i color a escollir, col·locada amb ciment cola sobre redreçat prèvi de les parets
amb morter i rejuntat posterior.
Enrajolat de la paret frontal del rentador, sota el banc, amb rajola ceràmica de color
blanc mate.
El taulell de la cuina i el frontal es realitzaran amb Silestone de 2cm de gruix.
El banc del rentador serà amb granet natural de 2cm de gruix.
Totes les peces tindran les arestes polides, forats per a caixes de llum i per a encastar-hi
peces i elements de suport.
PAVIMENTS, GRAONS I SÒCOLS
Paviments i sòcols interiors:
El paviment d’acabat interior de totes les entances de l'habitatge serà amb gres
porcel·lànic, model i color a escollir, col·locat amb ciment cola i rejuntat posterior.
L’acabat del garatge serà amb gres model i color a escollir, col·locat a truc de
maceta amb morter.
En tots els casos es col·locarà un sòcol que serà de gres (a joc amb el paviment).
Paviment zones exteriors:
El paviment d’acabat del porxo i les voreres serà amb gres per a exteriors, antilliscant
Classe 2, col·locat amb ciment cola sobre una capa prèvia de morter d’anivellació i
amb rejuntat posterior.
Aquest paviment es col·locarà sobre una solera de formigó HA-20/B/12/IIa, de 15 cm
de gruix acabat reglejat i una subbase de grava seleccionada de 15 cm.
El paviment d’accés al garatge es realitzarà amb una solera de formigó HA-20/P/12/IIa
de 15 cm de gruix acabada raspallada i rematada amb una tira d’adoquins de color
gris. Aquesta solera es farà damunt d’una capa de grava seleccionada d’un gruix
mitjà de 15 cm, amb grandària màxima del granulat de 30 a 50 mm.
SANEJAMENT
Tota la xarxa de sanejament de la vivenda es farà amb tubs de PVC encolats amb els
diàmetres corresponents, segons plànols de sanejament.
El sanejament enterrat també serà amb tubs de PVC, enterrats i protegits amb formigó
H-150.
L’evacuació d’aigües pluvials de la coberta es farà amb baixants exteriors de planxa
prelacada de color fosc i Ø80mm, subjectats a les parets de façana.
Es farà xarxa separativa per a l’evaquació de les aigües, col·locant una arqueta per a
registre dels dos pots sifònics abans d’accedir a la vía pública, una per a l’evacuació
de les aigües residuals i l’altre per a les aïgues pluvials. L'arqueta es formarà amb parets
de totxana, lliscades interiorment, amb marc i tapa per a registre.

S'instal·larà a la finca una fossa digestiva aeròbica, de capacitat suficient, per al
tractament de les aigües residuals de l'habitatge. S'instal·larà també abans de la fosa
un separador de grasses per al sabó, registrable per a la seva neteja.
Les aigües plujanes s'abocaran a la riera pròxima.
ARREBOSSATS I ENGUIXATS
Els paraments verticals interiors de la vivenda s’enguixaran a bona vista amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF, cantells amb angle recte i arestes metàl·liques.
Les parets exteriors de façana amb les franges verticals per a revestir, s’arrebossarant
amb acabat remolinat amb morter de ciment portland, col·locant malla antifisures als
llocs necessaris.
SERRALLERIA
Els portals de la sala tècnica seran de fusta, muntat sobre estructura metàl·lica.
FUSTERIA EXTERIOR
Totes les obertures exteriors de la vivenda aniran amb perfileria d’alumini lacat color
RAL standard amb trencament del pont tèrmic (RPT) i airejadors/microventilació on
correspongui segons plànol de detall. Els vidres seran del tipus càmara, de tipus baix
emissiu.
Les persianes també seran d’alumini lacat de mateix color que les obertures,
accionades amb motor.
FUSTERIA INTERIOR
La fusteria interior serà amb portes tipus block llises i lacades en blanc, amb tapetes de
DM a joc. Les manetes i mecanismes seran de tipus cromat/llautó.
Els mobles de cuina, alts i baixos, aniran amb portes tipus melamina. Els caixons interiors
aniran amb contraxapat antihumitats.
FONTANERIA / ACS
Escomesa i connexió des de la xarxa pública fins al comptador, amb vàlvules de pas i
tots els elements necessaris pel seu funcionament, així com els permisos i butlletins
corresponents.
Instal·lació d’aigua freda i calenta a base de tub de polietilè reticulat protegit en
corrugat i encastat al paviment o a les parets, amb secció adequada a cada
subministrament amb vàlvula de pas a totes les cambres/sanitaris amb consum
d’aigua, segons normativa vigent i plànols, així com línia de previsió de rec al jardí.
El rentavaixelles tindrà presa d’aigua freda i calenta.
Producció d'A.C.S. mitjançant unitat d'aerotèrmia d'alta eficiència, d'alimentació
elèctrica, de 300 litres de capacitat, substituïnt la instal·lació d'aportació solar, segons
normativa vigent ja que es considera energia renovable (pel seu rendiment SCOP).
ELECTRICITAT
Instal.lació elèctrica interior de la vivenda, formada per quadre general de
comandament i protecció, amb els corresponents comandaments i proteccions
segons R.E.B.T. Tota la instal.lació es realitzarà encastada en tub de pvc corrugat i
empotrat, complint la normativa vigent. Els mecanismes seran del tipus JUNG, model
LS990 o similar.
Instal.lació de xarxa de posta a terra, formada per tub de coure de 35 mm2 i piquetes
de secció i quantitat suficient segons càlcul.
CALEFACCIÓ / CLIMATITZACIÓ
Calefacció amb sistema de terra radiant a tot l'habitatge amb instal·lació de plaques
de poliestirè expandit amb "nopes" per al pas de tubs, omplert amb morter de ciment
autonivellant (3/4 cm de gruix) i col·locació (amb ciment cola) de làmina solidaritzant
de la casa Schlutter (model Ditra-25).

S'instal·larà un conjunt d'aerotèrmia d'alta eficiència, d'alimentació elèctrica, amb
bomba de calor (amb unitat interior i exterior) per al terra radiant (funcionament a
baixa temperatura).
Es farà instal·lació d'aire condicionat per a la sala d'estar i l'estudi de l'habitatge,
també alimentada per la unitat d'aerotèrmia.
AUDIOVISUALS I COMUNICACIONS
Instal·lació d’antena de TV, xarxa de TV i xarxa de telefonia segons normativa de
telecomunicacions vigent adecuada a la vivenda.
Per complir les disposicions mínimes del decret de telecomunicacions es col.locarà
una caixa o registre d’entrada a la vivenda connectada amb una caixa a la tanca de
la finca (ambdues amb mides mínimes normatives) amb tubs cara llisa amb els gruixos
corresponents segons normativa. Des de la caixa de l’interior de la vivenda (on es
situarà els distribuïdor i amplificador de senyal de TV) s’alimentaran totes les preses de
manera directa i independent.
De la mateixa manera es farà amb la línia telefónica. Distribució a totes les preses
independents des de l’esmentada caixa.
SANITARIS I GRIFERIA
Els sanitaris seran de les característiques i qualitats que s’indiquen en els plànols de
fontaneria i/o estat d'amidaments. Els inodors disposaran de mecanismes de doble
descàrrega o bé mecanismes de descàrrega interrompible.
Tots els sanitaris portaran claus de pas de petit format en la conexió a l’aigua calenta i
freda.
La griferia serà de tipus monocomandament.
PINTURA
Els paraments interiors verticals enguixats i/o de plaques de guix laminat es pintaran
mitjançant l’aplicació de dues mans de pintura plàstica.
També es pintaran els paraments exteriors remolinats, amb pintura plàstica especial
per a exteriors, amb aplicació de dues mans.
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El/s arquitecte/s.
Banyoles, juliol de 2021.
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6.755,95
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24.036,53
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4.224,46
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4,05
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2,39
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NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
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- FITXA COMPLIMENT CTE-HR. Protecció en front al soroll
- JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT CTE-SI. Seguretat en cas d’incendi
- JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT CTE-SUA. Seguretat d’utilització.
- FITXA COMPLIMENT CTE-HS. Exigències en salubritat
- FITXA D’AVALUACIÓ RESIDUS EN EDIFICACIÓ
- FITXA COMPLIMENT REQUISITS MÍNIMS D’HABITABILITAT.
- FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ
- FITXA PREVISIÓ DE SUBMINISTRAMENT EN BAIXA TENSIÓ
- FITXA PREVISIÓ D’ESPAIS PER A TELECOMUNICACIONS
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio

REHABILITACIÓ, RECONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR

Dirección

CAN PATATES

Municipio

Vilademuls

Código Postal

Provincia

Girona

Comunidad Autónoma Cataluña

Zona climática

D2

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2019

Referencia/s catastral/es

ninguno

17468
-

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio Existente

Edificio de nueva construcción
Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Emili Salavedra Espigol

NIF/NIE

79295101W

Razón social

-

NIF

-

Domicilio

Sant Mer 20

Municipio

Banyoles

Código Postal

Provincia

Girona

Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail:

moemcb@coac.net

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Arquitecte

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

17820
972576166

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2186.1160, de fecha
17-mar-2021

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<51.60

27,75

A

51.60-83.6 B
0
83.60-129.60

C

357.40-461.10
=>461.10

29.20-44.80
44.80-79.20

E

79.20-103.80

F
G

=>103.80

4,70

A

11.60-18.8 B
0
18.80-29.20

129.60-199.30 D
199.30-357.40

<11.60

C
D
E
F
G

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

29/04/2021
Firma del técnico certificador:

Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.

Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

29/04/2021
ninguno
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

303,41

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie (m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

P02_E01_C1_e

Fachada

14,44

0,21

Usuario

P02_E01_C6_e

Fachada

11,31

0,21

Usuario

P02_E01_Suelo_i

ParticionInteriorHorizontal

22,64

0,37

Usuario

P02_E01_Techo1_e

Cubierta

16,77

0,26

Usuario

P02_E02_C4_e

Fachada

12,04

0,21

Usuario

P02_E02_C5_e

Fachada

12,90

0,21

Usuario

P02_E02_Suelo_i

ParticionInteriorHorizontal

24,92

0,42

Usuario

P02_E02_Techo_e

Cubierta

24,08

0,26

Usuario

P02_E03_Suelo_i

ParticionInteriorHorizontal

6,36

0,00

Usuario

P02_E04_C3_e

Fachada

P02_E04_Suelo_i

ParticionInteriorHorizontal

P02_E05_C1_e
P02_E05_Suelo_i

8,82

0,21

Usuario

15,54

0,32

Usuario

Fachada

3,85

0,21

Usuario

ParticionInteriorHorizontal

6,63

0,30

Usuario

P02_E06_C1_e

Fachada

3,07

0,21

Usuario

P02_E06_Suelo_i

ParticionInteriorHorizontal

6,08

0,28

Usuario

P02_E07_C1_e

Fachada

5,50

0,21

Usuario

P02_E07_C3_e

Fachada

P02_E07_Suelo_i

ParticionInteriorHorizontal

P02_E07_Techo1_e
P02_E08_C1_e

8,63

0,21

Usuario

29,92

0,28

Usuario

Cubierta

3,38

0,14

Usuario

Fachada

13,27

0,21

Usuario

P02_E08_C2_e

Fachada

15,11

0,21

Usuario

P02_E08_C3_e

Fachada

7,99

0,21

Usuario

P02_E08_C4_e

Fachada

6,14

0,21

Usuario

P02_E08_C5_e

Fachada

11,83

0,21

Usuario

P02_E08_Suelo_i

ParticionInteriorHorizontal

74,65

0,47

Usuario

P02_E08_Techo1_e

Cubierta

22,40

0,26

Usuario

Fecha de generación del documento
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P02_E08_Techo2_e

Cubierta

3,46

0,14

Usuario

P03_E01_C1_e

Fachada

16,43

0,21

Usuario

P03_E01_C2_e

Fachada

12,34

0,21

Usuario

P03_E01_C3_e

Fachada

4,18

0,21

Usuario

P03_E01_C4_e

Fachada

4,18

0,21

Usuario

P03_E01_Techo_e

Cubierta

34,18

0,26

Usuario

P03_E02_C1_e

Fachada

13,02

0,21

Usuario

P03_E02_C2_e

Fachada

6,38

0,21

Usuario

P03_E02_Techo_e

Cubierta

9,87

0,26

Usuario

P03_E03_C1_e

Fachada

5,32

0,21

Usuario

P03_E03_Techo_e

Cubierta

8,40

0,26

Usuario

P03_E04_C1_e

Fachada

14,28

0,21

Usuario

P03_E04_C2_e

Fachada

2,79

0,21

Usuario

P03_E04_C3_e

Fachada

8,37

0,21

Usuario

P03_E04_C4_e

Fachada

8,21

0,21

Usuario

P03_E04_Techo_e

Cubierta

37,19

0,26

Usuario

P03_E05_C1_e

Fachada

4,18

0,21

Usuario

P03_E05_C2_e

Fachada

8,39

0,21

Usuario

P03_E05_Techo_e

Cubierta

12,62

0,26

Usuario

P03_E06_C1_e

Fachada

14,28

0,21

Usuario

P03_E06_C2_e

Fachada

9,30

0,21

Usuario

P03_E06_Techo_e

Cubierta

14,40

0,26

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Factor
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

H01_Window

Hueco

6,72

1,63

0,47

Usuario

Usuario

H02_Window

Hueco

1,80

1,87

0,38

Usuario

Usuario

H03_Window

Hueco

3,36

1,63

0,46

Usuario

Usuario

H04_Window

Hueco

4,20

1,55

0,49

Usuario

Usuario

H05_Window

Hueco

0,59

2,33

0,22

Usuario

Usuario

H05_Window

Hueco

0,59

2,33

0,22

Usuario

Usuario

H06_Window

Hueco

0,60

2,19

0,27

Usuario

Usuario

H07_Window

Hueco

1,78

2,06

0,31

Usuario

Usuario

H08_Window

Hueco

7,56

1,60

0,47

Usuario

Usuario

H09_Window

Hueco

1,92

1,95

0,35

Usuario

Usuario

H10_Window

Hueco

3,57

1,63

0,46

Usuario

Usuario

H10_Window

Hueco

7,14

1,63

0,46

Usuario

Usuario

H10_Window

Hueco

3,57

1,63

0,46

Usuario

Usuario

H11_Window

Hueco

5,46

1,68

0,45

Usuario

Usuario

H12_Window

Hueco

4,41

1,58

0,48

Usuario

Usuario

H12_Window

Hueco

4,41

1,58

0,48

Usuario

Usuario

H13_Window

Hueco

0,51

2,41

0,19

Usuario

Usuario

H14_Window

Hueco

1,68

2,06

0,31

Usuario

Usuario

H15_Window

Hueco

2,16

1,95

0,35

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre
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Generadores de calefacción
SIS_EQ15_Equipo_ideal
SIS14_EQ16_Equipo_ideal
SIS15_EQ17_Equipo_ideal
SIS16_EQ18_Equipo_ideal
SIS17_EQ19_Equipo_ideal
SIS18_EQ20_Equipo_ideal
SIS19_EQ21_Equipo_ideal
SIS20_EQ22_Equipo_ideal
SIS21_EQ23_Equipo_ideal
SIS22_EQ24_Equipo_ideal
SIS23_EQ25_Equipo_ideal
SIS24_EQ26_Equipo_ideal
SIS25_EQ27_Equipo_ideal
SIS26_EQ28_Equipo_ideal
SISTEMA_SUSTITUCION-Fictic
io

Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Sistema de
rendimiento
estacional constante

TOTALES

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

274,00

-

95,00

ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar
GasNatural

Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
PorDefecto

0,00

Generadores de refrigeración
Nombre
SIS15_EQ15_Equipo_ideal
SIS16_EQ16_Equipo_ideal
SISTEMA_SUSTITUCION-Fictic
io

Tipo

Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Rendimiento
Constante
Rendimiento
Constante
Sistema de
rendimiento
estacional constante

TOTALES

Tipo de Energía

Modo de obtención

-

252,00

GasNatural

Usuario

-

252,00

GasNatural

Usuario

-

252,00

ElectricidadPeninsul
ar

PorDefecto

0,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

Nombre
SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAgua_
BDC-ACS-Defecto

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

Nombre

280,00

Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Tipo

Tipo de Energía

Modo de obtención

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
(No aplicable)
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN
(No aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Nombre

Calefacción

Refrigeración

Demanda de ACS
cubierta (%)

ACS

Sistema solar térmico

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

Eléctrica

Nombre
Fotovoltaica insitu

1191,90

TOTALES

1191,9

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)

29/04/2021
ninguno

Página 5 de 8

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática
1.

D2

Uso

CertificacionVerificacionNuevo

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL
<11.60

4,70

A

11.60-18.8 B
0
18.80-29.20
29.20-44.80

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN

ACS

C
D

44.80-79.20

A
E

79.20-103.80

2,77
F
G

=>103.80

A
1,43

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

A

-

0,09

-

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

5,47

1660,34

Emisiones CO2 por combustibles fósiles

0,00

0,00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
INDICADORES PARCIALES
<51.60

CALEFACCIÓN

27,75

A
51.60-83.6 B

ACS

0
83.60-129.6 C
0
129.60-199.3

A

D

0
199.30-357.40

16,36

E

357.40-461.10

F
G

=>461.10

A
8,43

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

A

-

0,52

-

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<28.90

<3.90

A

28.90-46.8 B
0
46.80-72.60 C

29,29

3.90-6.40
6.40-9.90

72.60-111.60 D
111.60-178.30

9.90-15.20

E

178.30-208.60
=>208.60

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

15.20-18.30
18.30-22.50

F
G

=>22.50

0,85

A
B
C
D
E
F
G

29/04/2021
ninguno

Página 6 de 8

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

<51.60

<11.60

A

51.60-83.6 B
0
83.60-129.60

A

11.60-18.8 B
0
18.80-29.20

C

129.60-199.30 D
199.30-357.40

29.20-44.80

E

79.20-103.80

F
G

=>461.10

D

44.80-79.20

E

357.40-461.10

C

F
G

=>103.80

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<28.90

<3.90

A

28.90-46.8 B
0
46.80-72.60

3.90-6.40

A
B

6.40-9.90

C

72.60-111.60 D

9.90-15.20

111.60-178.30

15.20-18.30

E

178.30-208.60

D
E

18.30-22.50

F
G

=>208.60

C

F
G

=>22.50

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador
Valor

%
respecto
al
anterior

Refrigeración

Valor

%
respecto
al
anterior

ACS

Valor

%
respecto
al
anterior

Iluminación

Valor

%
respecto
al
anterior

Total

Valor

%
respecto
al
anterior

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

29/04/2021
ninguno
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

01/01/00

29/04/2021
ninguno
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JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT CTE-SI. Seguretat en cas d’incendi

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
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CTE

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

Habitatge unifamiliar aïllat

SI

Ref. del projecte 1111 CAN PATATES

ÀMBIT D’APLICACIÓ
✔

Nova construcció

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

Ampliació

Rehabilitació

Canvi d’ús

Reforma

- Es manté l’ús:

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

- En qualsevol cas:

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

Canvi d’ús

- Afecta a una part de l’edifici:

o El DB SI s’aplica únicament a aquesta part.

Edificis
protegits

- Si les obres són incompatibles amb el grau de
protecció de l’edifici:

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

Solucions
adoptades
en el projecte

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

Reforma

✔

PARÀMETRES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

SI 1 Propagació interior
SECTORS
D’INCENDI

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ
SECTORS D’INCENDI
Habitatge unifamiliar

CONDICIONS
- Constitueix un sector d’incendi respecte dels altres edificis.
- Compartimentació dels locals de risc especial d’incendi
respecte de l’habitatge.

(1)

Escala i ascensor que comuniquen l’aparcament
de l’habitatge o altres zones de risc especial
d’incendi amb l’habitatge:

✔

- Es compartimenten amb elements constructius de
resistència al foc no inferior a la dels locals de risc. L’àmbit
de la pròpia escala es pot incorporar a la zona d’habitatge
o bé a la del local de risc.
- Comunicació de l’aparcament amb l’ascensor:
- vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5

S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda d 500 m2.

CTE DB SI 1.1

(1)

LOCALS I ZONES
DE RISC ESPECIAL

CLASSIFICACIÓ

segons superfície construïda, S i volum construït, V

ÚS PREVIST

RISC BAIX

RISC MIG

Aparcament d’habitatge unifamiliar

En qualsevol cas

-

Magatzem de residus (escombraries)

5 < S ≤ 15 m

15 < S ≤ 30 m2

2

50 < S ≤ 100 m

100 < S ≤ 500 m2

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

100 < V d 200 m3

200 < V d 400 m3

Sala de maquinària de ascensor (1),
Sala de grup electrogen

En qualsevol cas

-

Sala de caldera, amb potència útil nominal P,

70< P ≤ 200 kW

-

S≤3m

S > 3 m2

- Resistència al foc de l’estructura

R 90

R 120

- Resistència al foc de parets i sostres
compartimentadors

EI 90

EI 120

-

Sí

2

Trasters

Magatzem de combustible sòlid per a calefacció

2

CONDICIONS

- Vestíbul d’independència

EI2 45-C5

- Portes de pas (2)
- Recorregut màxim fins a alguna sortida del local
(a l’exterior o a la porta de comunicació amb l’habitatge)
- Reacció al foc dels materials

✔

2 x EI2 30-C5

d 25 m

d 25 m

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

El recinte d’ascensor amb maquinària incorporada no es considera sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi, segons
comentari de la taula 2.1. del DB SI 1.
(2) No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació.
(1)

CTE DB SI 1.2

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
PASSOS
a) Mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
D’INSTAL·LACIONS Quan travessen elements
compartimentadors d’incendi

CTE DB SI 1.3

(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2)

b) Element passant amb la mateixa resistència al foc, EI t, que
l’element travessat

Document actualitzat amb les modificacions incorporades pel RD 732/2019. En color taronja es destaquen les més rellevants, i en blau els aspectes provinents
d’altres reglamentacions, instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI), que es poden trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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CTE

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

JUSTIFICACIÓ DE
LA RESISTÈNCIA I
LA REACCIÓ AL
FOC

SI

Habitatge unifamiliar aïllat

2/3

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

✔

(Els assaigs corresponents s’especifiquen al RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI)

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC
✔

a) S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 842/2013 per alguns materials.
b) Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
c) Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.
(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI)

CTE DB SI 1.1 i SI 1.4

SI 2 Propagació exterior
FAÇANES

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
✔

d 10 m

Altura total de la façana (h)
Sistemes constructius de façana que ocupin
més del 10 % de la seva superfície:

✔

D-s3,d0

Sistemes d’aïllament a l’interior de cambres
ventilades: (1)

✔

D-s3,d0

Façanes amb arrencada inferior accessible al
públic des de la rasant exterior o des d’una
coberta i fins a una h ≥ 3,5 m: (2)

✔

d 18 m

18 < h d 28 m

C-s3,d0

B-s3,d0
B-s3,d0

(B-s3,d0)

B-s3,d0

limitar el risc de propagació d’incendi, bé amb els forjats que separen sectors d’incendi, bé amb barreres E 30.
S’aplica tant als sistemes constructius de façana com als sistemes situats a l’interior de les cambres ventilades.

(1) Cal

CTE DB 2SI 2.1

(2)

SI 3 Evacuació d’ocupants
CÀLCUL DE
L’OCUPACIÓ

CTE DB SI 3

ÚS PREVIST

Densitat d’ocupació
m2 superfície útil/ persona

Zona

Residencial habitatge

Plantes d’habitatge

20

Aparcament habitatge unifam.

Aparcament

40

Ocupació ocasional o a efectes
de manteniment

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

✔

Ocupació
P = sup. útil/ densitat

222,70

11,14
0,00

Ocupació
nul·la

Altres

TOTAL EDIFICI

RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ

Superfície útil m2

222,70

11,14

DE L’HABITATGE (1)
✔

a) Porta de sortida directa a l’exterior.
b) Recorregut d’evacuació des de la porta de l’habitatge (origen d’evacuació) fins a l’exterior: pot incloure portes,
passadissos, escala,... (1). Disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SUA 4 2.1.

DE L’APARCAMENT I D’ALTRES LOCALS DE RISC
a) Porta de sortida directa a l’exterior. El local disposarà d’enllumenat d’emergència segons DB SUA 4 2.1.
b) Recorregut d’evacuació des de qualsevol punt del local (origen d’evacuació) fins a la porta de comunicació amb
l’habitatge o bé fins a l’exterior: pot incloure portes, passadissos, escala,... Disposarà d’enllumenat d’emergència
segons DB SUA 4 2.1.
CTE DB SI A

DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

(1) L’evacuació

de l’habitatge no es pot fer de forma exclusiva a través de l’aparcament ni de cap altre local de risc.

✔

PORTES
SI 3.6
SI 3.4

De sortida de
l’habitatge, de
l’aparcament i d’altres
locals de risc

͍ Tipus:

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

͍ Sentit
d’obertura:
͍ Amplada
mínima:

- No hi ha requisits per seguretat en cas d’incendi
- 0,80 m
- 0,80 m d A porta d’una fulla d 1,23 m;
- 0,60 m d A cada fulla en porta de dues fulles d 1,23 m
(0,80 m, fulla de la porta de l’habitatge segons D. 141/2012)

✔

PASSADISSOS
SI 3.4

͍ Amplada mínima:

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

OCT COAC mod-jul/2020
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CTE

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ
(continuació)

SI

Habitatge unifamiliar aïllat

3/3

RAMPES
SI 3.4

͍ Amplada mínima:

SUA 1 4.3
͍ Pendents, trams, replans
͍ Passamans

- 1,00 m
- 0,80 m en passadissos amb ocupació d 10 persones que siguin usuaris habituals.
- Condicions segons DB SUA 1 4.3

ESCALA NO PROTEGIDA (1)
SI 3.4

͍ Amplada mínima:

SUA 1 4.1
͍ Esglaons, trams, replans:
͍ Passamans:
(1) Es

- 1,00 m
- 0,80 m, per a ús restringit (ocupació d 10 persones que siguin usuaris habituals)
- Condicions segons DB SUA 1 4.1

refereix a les escales dels recorreguts d’evacuació. No afecta a l’escales de l’interior de l’habitatge.

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
DOTACIÓ

INSTAL·LACIONS
Extintors
portàtils

(1)

✔

CONDICIONS
Locals i zones de risc
especial segons SI 1
(aparcament d’habitatge
unifamiliar, trasters, locals
d’instal·lacions,...)

- Eficàcia: 21A – 113B
- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 1,20m
sobre el nivell del terra, segons RIPCI

✔

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

- Ubicació

- interior del local: L d 15 m, des de qualsevol
punt a un extintor.
- Senyalització

- segons RIPCI

- Enllumenat
d’emergència:

- Visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.
* Han de quedar il·luminades amb enllumenat
d’emergència segons CTE DB SUA 4 2.1.

Altres:
(1) El

DB SI estableix la dotació d’equips i instal·lacions necessàries de protecció contra incendis, mentre que el RIPCI (Reglament
d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis) desenvolupa les seves condicions, tot i que se’n recullen algunes de forma genèrica.

DISSENY I
EXECUCIÓ
CTE DB SI 4.1

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

✔

SI 6 Resistència al foc de l’estructura
ELEMENTS
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS

EDIFICI, R t

Forjats, bigues i suports de
plantes i de cobertes

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t

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

ÚS DE L’EDIFICI

RESISTÈNCIA AL FOC (1)

Habitatge unifamiliar aïllat

RESISTÈNCIA AL FOC (1)

ÚS DEL LOCAL O ZONA

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

CTE DB SI 6.3

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS
Sobre llindes, altells o
entreplantes.
CTE DB SI 6.4

DETERMINACIÓ
DE LA
RESISTÈNCIA
AL FOC

✔

R 30

baix

mig

R 90

R 120

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

CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

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

No cal complir cap
exigència de
resistència al foc

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

✔

- Annex C: Estructures de formigó armat
- Annex D: Estructures d’acer
- Annex E: Estructures de fusta

✔

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,

✔

bloc formigó)
CTE DB SI 6.6 i
Annexes DB SI

✔

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per
laboratoris acreditats:

- Assaigs especificats al RD 842/2013 i a les normes UNE,
UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI.

OCT COAC mod-jul/2020

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT CTE-SUA. Seguretat d’utilització.
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CTE

Paràmetres del DB Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

Ref. del projecte:

RESIDENCIAL HABITATGE
unifamiliar sense elements comunitaris

SUA

1/2

1111 CAN PATATES
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AMBIT D’APLICACIÓ
Nova construcció

✔

Ampliació (1)

CONJUNT EDIFICI

1

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

2

EDIFICI

Reforma (2)

Rehabilitació

Canvi d’ús (3)



2.1

Circulació exterior vinculada exclusivament a l’accés a l’edifici



2.2

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



3

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP o Veure fitxa específica SUA-8

4

USOS

Petits Recintes o aparcament i trasters o Veure document annex

associats a
l’habitatge:

APARCAMENT exclusiu unifamiliar o NO és d’aplicació el DB SUA-7 (Risc causat per vehicles en moviment)
PISCINA exclusiva unifamiliar o NO és d’aplicació el DB SUA-6 (Risc d’ofegament)

1

Contemplat en
projecte

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

BARRERES DE
PROTECCIÓ,
Característiques

SUA1 ‣ ALTURA de les
barreres (h), segons
desnivell ('H) a protegir:

✔

‣ CONFIGURACIÓ

No són escalables (4) i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (5)

✔

‣ RESISTENCIA

* Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m (6)

✔

* Cobertes accessibles només per a conservació o força horitzontal qk t 0,8 kN/m( 6)

SUA1 ‣ NETEJA

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

* Cobertes transitables accessibles només privadament o força horitzontal qk t 1,6 kN/m (6)

✔

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé

✔

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (7)
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida

SUA2 ‣ PROTECCIÓ A

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé

IMPACTES

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (9) en funció del
desnivell ('H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
paraments fixes (8)- i
protegir-les, mitjançant:

ELEMENTS
PRACTICABLES

✔

- 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
- 'H > 6m o h t 1,10m

de les barreres de
protecció

SUPERFICIES DE
VIDRE EXTERIOR

- 'H d 0,55m o No cal barrera de protecció

SUA2 ‣ PROTECCIÓ A

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9)

✔

0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9)

✔

'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (9)

* Portes de vianants automàtiques:
- tindran marcatge CE
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva reglamentació
específica

IMPACTES I
ENGANXADES

* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a qualsevol
element fix
* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran de dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

2. E D I F I C I

2.1. Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)

CONDICIONS
GENERALS

SUA1 ‣ DESNIVELLS

Contemplat en
projecte

✔

* d 0,55m

o No cal barrera de protecció

* > 0,55m

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

SUA1

‣ BARRERES DE PROTECCIÓ * Altura i configuració de les barreres de protecció o es garanteixen els mateixos
valors definits a l’apartat de l’envolvent
dels desnivells
* Resistència: - Circulació de persones: força horitzontal qk t 0,8 kN/m
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk t 1,6 kN/m

SUA2 ‣ CONFIGURACIÓ DELS

ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació t 2,10m

✔

* Altura lliure de pas o t 2,10m; portes o t 2,00m

✔

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells

SUA2 ‣ ELEMENTS

* Portes corredisses d’accionament manual, portes de vianants automàtiques i
elements d’obertura i tancament automàtic o es garanteixen els mateixos
paràmetres definits a l’apartat de l’envolvent

✔

Enllumenat normal en zones de circulació vinculades a l’accéso il·luminància, E t 5 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig t 40%)

✔

PRACTICABLES: protecció
a impactes i enganxades

SUA4 ‣ IL·LUMINACIÓ

CONDICIONS
PARTICULARS

· ESCALES
· RAMPES

SUA1 Es garantiran els mateixos paràmetres que a les escales de l’interior de l’habitatge
SUA4 ‣ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal en escales vinculades a l’accéso il·luminància, E t 10 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig t 40%)

No hi ha especificacions

OCT COAC
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© Col·legi d’ Arquitectes de Catalunya 2020. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada
expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’ acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual

DESNIVELLS interiors
(Balcons i finestres ja
contemplats a l’envolvent)

BARRERES DE
PROTECCIÓ

RESIDENCIAL HABITATGE
unifamiliar sense elements comunitaris

SUA

Contemplat en
projecte

2.2. Interior de l’HABITATGE (ús restringit)
SUA1 * d 0,55m
* > 0,55m

2/2

✔
✔

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

SUA1 ‣ ALTURA de les barreres (h) * 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
en funció del desnivell ('H) a
protegir:

✔

* 'H > 6m o h t 1,10m
* 'H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m o h t 0,90m

‣ CONFIGURACIÓ

* no són escalables (4) i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (5)

✔
✔

‣ RESISTENCIA de les barreres de protecció o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(6)

CONDICIONS
GENERALS

SUA2 ‣ IMPACTES

✔
✔

* Altura lliure de pas: t 2,10m; portes t 2,00m
* Protecció dels elements volats d’altura < 2m

SUA2 ‣ SUPERFICIES DE VIDRE: * Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
protecció a impactes

Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
paraments fixes (8)- i protegirles, mitjançant:

SUA2 ‣ ENGANXADES

* Resistir, sense trencar, un nivell
'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9)
d’impacte -x (y) z- (9) en funció del
(9)
desnivell ('H) existent entre els dos 0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ”
costats de la superfície de vidre:
'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (9)

✔

* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a
qualsevol element fix

✔

✔

* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran de dispositius adequats al
tipus d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran
marcatge CE

CONDICIONS
PARTICULARS

SUA1 ‣ Amplada dels trams:

t 0,80m (D. 141/2012 “Condicions d’Habitabilitat” fixa una amplada t 0,90m)

✔

- frontal d 0,20m
- estesa t 0,22m
- s’admeten graons sense frontal (10)

✔

‣ Replans:

o s’admeten partits amb graons a 45º

✔

‣ Barreres de protecció:

o els costats oberts disposaran de baranes
o configuració segons definició anterior

✔

‣ Escales de traçat corbat:

* graons o el costat més estret t 0,05m
o el costat més ample d 0,44m

‣ Graons:

· ESCALES

* mesura de l’estesa: o trams amplada <1m a l’eix
o trams amplada t 1m a 0,50m del costat més estret

· RAMPES
BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES

No hi ha especificacions per a l’ús restringit
seran elements laminats o trempats que
SUA2 ‣ Dutxes i banyeres o la superfície vidrada de les seves portes i tancaments
(11)
aguantin sense trencar un impacte nivell 3
SUA3 ‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

DIPÒSITS, POUS

SUA6 ‣ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència

LOCALS DE RISC

Trasters, etc. o Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

✔
✔

‣ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per “personal autoritzat”

(1) En ampliacions d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a les parts ampliades
(2) En obres de reforma en les quals es manté l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això n’augmenti la seguretat segons DB
SUA
(3) Quan un canvi d’ús afecti només a part d’un edifici, aquest DB només s’aplicarà a la part afectada pel canvi d’ús
(4) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària
(5) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a d 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
(6) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
(7) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable
situat a una alçada d 1,30m
(8) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
(9) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE-EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: (β) - que el DB SUA anomena x (y) z.
Æ β (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C
del vidre trempat, etc.
Æ i (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1, 2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a
(“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a (“x” segons DB SUA)
(10) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de
l’estesa del graó superior
(11) Classe 3, segons la norma UNE-EN 12600:2003
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NO

v.2

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

és necessària doncs:

Ne =0,001424 Na =0,001833
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

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

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

Municipi:

Ϫ

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

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

Ϫ

C1 :

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

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ng impactes / any km

2

· Ne =

Ng u Ae u C1 u 10

Vilademuls
2

6

C2 :

:

C3 :

474,76 m2

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

C1 = 2,00

=

3,00

x 474,76 x

1,00

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

3,00

3,00

10-6

x

Ne = 0,001424

Estructura formigó
i coberta:

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

metàl·lica

C2 = 0,50

metàl·lica

C2 = 1,00

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

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

C5 = 5,00

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

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

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

·Na =

✔

✔

✔

✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

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

u 1,00

5,5
u 1,00

u 1,00

10  3

✔

Na = 0,001833

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

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

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

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

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

DE LA INSTAL·LACIÓ

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

L’edifici

No

E t1

Na
Ne

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

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

=1 

Et

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

 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

FITXA COMPLIMENT CTE-HS. Exigències en salubritat.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CTE

HS

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

(2)

(1)

Ks (cm/s)

Taula 2

t 10

-2

✔

Alta

Grau d’impermeabilitat

d 10

-5

10-5<Ks<10-2

Mitja

(3)

Baixa

✔

d 10

✔ Grau d’impermeabilitat
✔ (4)

1

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Taula 2

-5

> 10

Ks (cm/s)
Alta

Mitja

Baixa

IV

V

1

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica

Tot Catalunya és zona eòlica C

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

✔

(6)

Taula 6

d 15

✔

16-40
E0

Grau d’impermeabilitat
(7)

3

41-100

✔

E1

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

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

✔

✔

CTE

HS

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

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

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

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal o

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer

L’edifici té un espai de reserva

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

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

✔

CTE

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat
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HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior DUW3DUW,&7(
³(OVHGL¿FLVGLVSRVDUDQGHPLWMDQVSHUTXqHOVVHXVUHFLQWHVHVSXJXLQYHQWLODUDGHTXDGDPHQWHOLPLQDQWHOVFRQWDPLQDQWVTXHHVSURGXHL[LQGH
PDQHUDKDELWXDOGXUDQWO¶~VQRUPDOGHOVHGL¿FLVGHIRUPDTXHV¶DSRUWLXQFDEDOVX¿FLHQWG¶DLUHH[WHULRULHVJDUDQWHL[LO¶H[WUDFFLyLH[SXOVLyGH
O¶DLUHYLFLDWSHOVFRQWDPLQDQWV
3HU WDO GH OLPLWDU HO ULVF GH FRQWDPLQDFLy GH O¶DLUH LQWHULRU GHOV HGL¿FLV L GH O¶HQWRUQ H[WHULRU GH IDoDQHV L SDWLV O¶HYDFXDFLy GHOV SURGXFWHV GH
OD FRPEXVWLy GH OHV LQVWDOāODFLRQV WqUPLTXHV HV SURGXLUj DPE FDUjFWHU JHQHUDO SHU OD FREHUWD GH O¶HGL¿FL DPE LQGHSHQGqQFLD GHO WLSXV GH
FRPEXVWLEOHLGHO¶DSDUHOOTXHV¶XWLOLW]LG¶DFRUGDPEODUHJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV´
I. VENTILACIÓ:
HABITATGES
(Locals habitables)

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

✔

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)
- 6¶DSRUWDUjXQFDEDOG¶DLUHH[WHULRUVX¿FLHQWSHUDVVROLUTXHHQFDGDORFDOODFRQFHQWUDFLyPLWMDDQXDOGH
CO2 VLJXLSSPLTXHO¶DFXPXODWDQXDOGH&22 TXHH[FHGHL[LSSPVLJXLSSPāKHQ
DPEGyVFDVRVDPEOHVFRQGLFLRQVGHGLVVHQ\GHO¶$SqQGL[&(3)GHO'%+6
- (OFDEDOG¶DLUHH[WHULRUDSRUWDWVHUjVX¿FLHQWSHUDHOLPLQDUHOVFRQWDPLQDQWVQRGLUHFWDPHQWUHODFLRQDWV
DPEODSUHVqQFLDKXPDQD$TXHVWDFRQGLFLyHVFRQVLGHUDVDWLVIHWDDPEO¶HVWDEOLPHQWG¶XQFDEDOPtQLP
G¶OVSHUORFDOKDELWDEOHHQHOVSHUtRGHVGHQRRFXSDFLy
Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).
Taula 2.1 DB HS 3 &DEDOVPtQLPVSHUDYHQWLODFLyGHFDEDOFRQVWDQWHQORFDOVKDELWDEOHV

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

Habitatge amb:
0-1D
2D
ш3D
8 l/s
8 l/s
8 l/s
4 l/s
4 l/s
6 l/s
8 l/s
10 l/s

Locals humits

Mínim per local:

6 l/s

7 l/s

8 l/s

Habitatge

Mínim en total:

12 l/s

24 l/s

33 l/s

(L’$SqQGL[& del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)
Ventilació addicional
- (VGLVSRVDUjG¶XQVLVWHPDTXHSHUPHWLH[WUHXUHHOVFRQWDPLQDQWVTXHHVSURGXHL[HQGXUDQWO¶~VGH
O¶DSDUHOOGHFRFFLyGHODFXLQDGHIRUPDLQGHSHQGHQWGHODYHQWLODFLyJHQHUDOGHOVORFDOVKDELWDEOHV
Àmbit: Cuina

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

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

Locals d’altres tipus

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables (5)

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

- /¶DSRUWDFLyGHFDEDOG¶DLUHH[WHULRUVHUjVX¿FLHQWSHUDHOLPLQDUHOVFRQWDPLQDQWVSURSLVGHO¶~VGHFDGD
ORFDO KXPLWDWVRORUVFRPSRVWRVRUJjQLFVLHQHOVDSDUFDPHQWVPRQz[LGGHFDUERQLLz[LGVGHQLWURJHQ 
El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de
cabal constant o variable(8):
Taula 2.2 DB HS 3 &DEDOVGHYHQWLODFLyPtQLPVHQORFDOVQRKDELWDEOHV
MAGATZEM DE RESIDUS
(QHGL¿FLVG¶KDELWDWJH(9)

TRASTERS
(QHGL¿FLVG¶KDELWDWJH

APARCAMENTS

Cabal mínim:

10 l/s m2

0,7 l/s m2

120 l/s plaça

Sistema de
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé
Mecànic

Natural, o bé
Mecànic

- Cal observar les condicions establertes pel RITE.

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:
(VSURGXLUjDPEFDUjFWHUJHQHUDOSHUODFREHUWDGHO¶HGL¿FLLG¶DFRUGDODUHJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV(10)
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serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

CTE RD. 314/2006, RD. 1371/2007, Orden VIV/984/2009 i Orden FOM/588/2017.

notes:
(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.
(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) $SqQGL[&&RQGLFLRQVGHGLVVHQ\SHUDODGHWHUPLQDFLyGHOFDEDOGHYHQWLODFLyGHOVORFDOVKDELWDEOHVGHOVKDELWDWJHV
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: &DEDOVPtQLPVSHUDYHQWLODFLyGHFDEDOFRQVWDQWHQORFDOVKDELWDEOHV
Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors.
-

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

-

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

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

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

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustarlos per tal de garantir l’equilibri de cabals.
(5) (QJHQHUDOOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHVSDLVH[WHULRUVYHQHQGH¿QLGHVSHUOHVQRUPDWLYHVG¶KDELWDELOLWDWG¶jPELWFDWDOjREpPXQLFLSDO
(QDEVqQFLDG¶DTXHVWHVOHVFRQGLFLRQVGHOVHVSDLVH[WHULRUVDDTXHVWVHIHFWHVVHUDQOHVGH¿QLGHVHQHO'%+6DSDUWDW
-

(OVHVSDLVH[WHULRUVLHOVSDWLVKDQGHSHUPHWUHTXHHQODVHYDSODQWDHVSXJXLLQVFULXUHXQFHUFOHGHGLjPHWUH'+VHQW+
O¶DOWXUDGHOWDQFDPHQWPpVEDL[GHOVTXHHOVGHOLPLWHQL'P

(6) L’expulsió de l’aire viciat V¶KDGHIHUDO¿QDOGHOFRQGXFWHG¶H[WUDFFLyGHVSUpVGHO¶DVSLUDGRU
-

3HUVREUHGHODFREHUWDGHO¶HGL¿FLVLHVWUDFWDG¶XQVLVWHPDKtEULGPFRPDPtQLPPVLpVWUDQVLWDEOHVXSHUDUO¶DOWXUDGH
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a
XQDGLVWjQFLDP

-

6HSDUDGDPFRPDPtQLPGHTXDOVHYROHOHPHQWG¶HQWUDGDG¶DLUH REHUWXUDG¶DGPLVVLySRUWDH[WHULRUR¿QHVWUDERFDG¶DGPLVVLy L
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual.

(7) /¶DSDUWDWGHO&7('%+6SHUPHWIHUO¶H[WUDFFLyPHFjQLFDGHO¶DSDUHOOGHFRFFLyDPEFRQGXFWHVLQGLYLGXDOVRFROāOHFWLXVLHO
D.141/2012 Condicions PtQLPHVG¶KDELWDELOLWDWHVWDEOHL[TXHO¶H[WUDFFLyGHOHVFXLQHVHVIDUjDPEFRQGXFWHV¿QVDODFREHUWDGHO¶HGL¿FL
(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o
un altre tipus de sistema.
(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de
ventilació.
(10) 5HJODPHQWDFLyHVSHFt¿FDVREUHLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV5HJODPHQWG¶LQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHVHQHOVHGL¿FLV5,7( 5' 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

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

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

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

S’establiran
discontinuïtats entre:

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

Buidat de la xarxa:

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

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

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

✔

✔

✔

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

Pressió:

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

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

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

Dimensions dels locals

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

Accessibilitat de la
instal·lació

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

Identificació

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

Comptatge

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

Xarxa de retorn d’ACS

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

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua

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

✔

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

Objecte

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

✔

Ventilació

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

✔

Traçat

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

✔

Dimensionat

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

✔

Manteniment

 Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la Part I del CTE)

✔

Façanes
Mitgeres descobertes

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

II

III

Zona eòlica

✔

IV

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

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

d 15

✔

16-40

Classe d’entorn Taula 6

E0

Grau d’impermeabilitat

✔

41-100

✔

3

E1

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FAÇANA CARA
VISTA

Amb
cambra
d’aire

Ventilada

Grau d 5

B3+C1

No
ventilada

Grau d 2

B1+C1+J1+N1

C1+H1+J2+N2

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

B2+C1+J1+N1

Grau d 4

B2+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1

Grau d 2

B1+C1+J1+N1

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R3+C1

aïllament a l'interior Grau d 2
del full principal
Grau d 3

R1+C1

Grau d 5

R3+C1

Ventilada aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R2+C1

Grau d 5

R3+C1

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R2+B1+C1

Grau d 5

R3+C1

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
CONTINU

Amb
cambra
d’aire

Ventilada
No
ventilada

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
DISCONTINU

Amb
cambra
d’aire

No
ventilada
Sense cambra d’aire

C1+H1+J2+N2

✔

R1+B1+C1
B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

Façana amb revestiment continu amb cambra d’aire no ventilada
aïllament situat a l’exterior del full principal
R1

R1+B2+C1 Grau d’impermeabilització d 4

Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració
✔

- Revestiment continu:
Gruix entre 10-15 mm o acabat amb una capa plàstica prima
Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat
Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència
d’una acumulació de vapor entre ell i el full principal
Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració
C1

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:
- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic
2
La succió del maó ha de ser d 0,45 g/(cm · min)
- Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix.
- Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim
3
El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció d 0,32 g/cm . En el
cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de serd
2
5 g/(cm · min) per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de ser d 7
2
g/(cm · min)
- Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim.

B2

✔

Barrera contra la penetració d’aigua de resistència alta a la filtració
- Aïllament no hidròfil disposat per l’exterior del full principal

/

✔

HS 6

Protecció contra l’exposició al radó

P r o j e c t e e xe c u c i ó

R e f e r è n c i a d e p r o j e c t e : 1111 CAN PATATES

Obra nova

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA
Mu n i c i p i
C TE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© C ol ·l egi d’ A rqui t ec t es de C at a l uny a 20 20. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització
no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

(*)

(*)

:

Zona:

Banyoles

ZONA I

Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS 6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d’aplicació.

Les solucions que caldrà adoptar al projecte corresponen a municipis situats a la ZONA I.

O ZONA I
ZONA II

✔

Barrera de protecció

o bé

Barrera de protecció

i també

Cambra d’aire ventilada

Espai de contenció ventilat
o bé
Sistema de despressurització del terreny

CARACTERÍSTIQUES DE LES SOLUCIONS TÈCNIQUES PREVISTES
Característiques de les solucions que s’adopten al projecte per limitar o mitigar el pas del radó provinent del terreny a l’interior
dels espais habitables:

Barrera de protecció
-

Està col·locada entre el terreny i els locals habitables de l’edifici.
Té continuïtat: els junts i les trobades amb elements que l’interrompin estan segellats .

-

No té fissures que permetin el pas del radó per convecció .
Té un gruix (d) i un coeficient de difusió al radó (D) tal que l’exhalació a través de la barrera (E) (1) és inferior al
valor d’exhalació límit (E lim ) (2) .
Justificació:

La barrera no es calcula, ja que és una làmina amb D < 10 -11 m 2/s i d ≥ 2 mm
La barrera es calcula (3) : D =

·10

m 2/s

d=

mm

O E s p a i d e c o n t e n c i ó ve n t i l a t *

✔

Cambra d’aire ventilada horitzontal o vertical, connectada amb
l’exterior i amb ventilació natural o mecànica.
perímetre de la cambra d’aire

(4)

:

superfície de ventilació natural mínima:

38,40

m

384,00

cm2

Local no habitable amb ventilació
natural o mecànica (5)

El tancament de separació entre cambra i locals habitables no tindrà
fissures ni discontinuïtats que puguin permetre el pas del radó.

Sistema de despressurització del terren y *
Està format per una xarxa d’elements de captació, instal·lats sobre un reblert granular, amb conductes i/o arquetes poroses.
El sistema de captació està connectat a un conducte d’extracció i a un sistema d’extracció mecànica (6)

-

-

Observacions (7)

( )

* Caldrà comprovar l’eficàcia de la solució emprada mesurant la concentració de radó amb posterioritat a la intervenció.
Notes
(1) El valor de l’exhalació al radó de la barrera (E) ve determinat pel gruix de la barrera (d), la constant de desintegració del radó (λ), i la longitud de
difusió del radó a la barrera (l), segons la fórmula

ܧൌ

ଷଵఱ ఒ



ୱ୧୬୦ሺ ሻ

(apartat 3.1.2.3. del DB HS 6).
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(2) El valor de l’exhalació límit (Elim) ve determinat per la concentració de disseny (Cd), que és un 10% del nivell de referència (300 Bq/m ), el cabal
de ventilació del local a protegir (Q) i la superfície de la barrera (A), segons la fórmula Elim = Cd · Q/A (apartat 3.1.2.2. del DB HS 6).
(3) El dimensionament de la barrera s’ha calculat seguint el procediment descrit a l’apartat 3.1.2. del DB HS6 (veure fitxa “Dimensionament de la
barrera de protecció contra el radó”).
(4) Tant si es tracta d’una cambra d’aire vertical com horitzontal, caldrà indicar el perímetre total en contacte amb l’exterior. L’àrea mínima de
2
ventilació natural serà de 10 cm /m de perímetre, i les obertures es disposaran a totes les façanes de forma homogènia, quan es tracti d’una
cambra horitzontal (si Sup. > 100 m2), o en la part superior, quan es tracti d’una cambra vertical.
(5) Quan l’espai de contenció ventilat sigui un local no habitable, es considera suficient la ventilació mínima necessària establerta pel DB HS 3
(Qualitat de l’aire interior) o pel RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis), segons correspongui.
(6) Les boques d’expulsió es situaran segons l’especificat a l’apartat 3.2.1. del DB HS 3 (Qualitat de l’aire interior), excepte en el que fa referència a
la disposició a la coberta, que es considera opcional.
(7) En aquest apartat, es poden indicar les solucions complementàries de protecció contra el radó que s’adopten al projecte, sota el criteri i
responsabilitat del tècnic projectista, i sempre que es justifiqui que es compleixen les exigències bàsiques.
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Càlcul de CAUDALS
*Código Técnico de la Edificación, Sección HS3, Calidad del aire interior

Obra:

CAN PATATES - VILADEMULS

Sup. Útil COMPUTABLE:

Habitatge:

UNIFAMILIAR

Alçada:

2,6 m

Tècnic:

EMILI SALAVEDRA/MÒNICA ROVIRA

Volum:

577 m³

Ventilació segons
DB-HS3

Local

CTE

Correcció

222 m²

Ventilació equilibrada

Fòrmula

Admissió

Extracció

Admissió

Extracció

Admissió

Extracció

(l/s)

(l/s)

(l/s)

(l/s)

(l/s)

(l/s)

(l/s)

Habitació principal

1 Ud

8 * l/s

+8,0

+8,0

-

Habitació (altres)

4 Ud

4 * l/s

+16,0

+16,0

-

Sala estar/Ús similar

2 Ud

10 * l/s

+20,0

+20,0

-4,0

Menjador

0 Ud

10 * l/s

+0,0

-

-

Bany/Lavabo/Rent.*

5 Ud

8 * l/s

-

-40,0

Cuina**

1 Ud

50 * l/s

-

-

-

-

-

-

+44,0

-44,0

Total

-4,0

-40,0

+44,0

-40,0

-4,0

+0,0

Diferència***

+4,0

+0,0

Renovacions per hora****

0,25

0,27

(*) S'estableix un mínim de 6/7/8 l/s (per a cadsacun independent) i un total de 12/24/33 l/s (conjuntament).
(**) Les cuines han de disposar d'un sistema addicional específic de ventilació amb extracció mecànica per a vapors i contaminants de la cocció de 50l/s
(***) Segons CTE DB-HS3 l'habitatge ha d'estar quilibrat a zero
(****) En habitatges la óptima renovació d'aire es de 0,7 renovacions per hora.

FITXA COMPLIMENT CTE-HR. Protecció en front el soroll.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT
AL SOROLL
FITXES JUSTIFICATIVES DE L'OPCIÓ GENERAL D'AÏLLAMENT
ACÚSTIC
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic,
calculat mitjançant l'opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 (CTE DB HR), corresponent al model
simplificat per a la transmissió acústica estructural de la UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3.
Envans:
Característiques

Tipus

en projecte

exigit

m (kg/m²)= 99.6

Envà d'un full, amb revestiment

RA (dBA) = 36.5

≥

33

≥

33

≥

33

≥

33

≥

33

m (kg/m²)= 122.3

Envà d'un full, amb revestiment

RA (dBA) = 36.5
m (kg/m²)= 163.3

Envà d'un full, amb revestiment

RA (dBA) = 42.6
m (kg/m²)= 186.1

Envà d'un full, amb revestiment

RA (dBA) = 42.6
m (kg/m²)= 208.8

Envà d'un full, amb revestiment

RA (dBA) = 42.6

Elements de separació verticals entre:
Recinte emissor

Recinte receptor

Qualsevol recinte no
pertanyent

Tipus

Aïllament acústic
en projecte

exigit

Element base

a la unitat d'ús(1)
(si els recintes no
comparteixen
portes ni finestres)

Característiques

Extradossat

No procedeix

Protegit

Qualsevol recinte no
pertanyent

Porta o finestra
No procedeix

a la unitat d'ús(1)
(si els recintes comparteixen

Tancament

portes o finestres)
De instal·lacions

Element base
Extradossat

D'activitat

Qualsevol recinte no
pertanyent

No procedeix

Element base

a la unitat d'ús(1)
(si els recintes no
comparteixen
Qualsevol recinte no
pertanyent

No procedeix

Element base
Extradossat

portes ni finestres)

No procedeix

Extradossat

No procedeix

Habitable
Porta o finestra
No procedeix

a la unitat d'ús(1)(2)
(si els recintes comparteixen

Tancament

portes o finestres)
De instal·lacions

No procedeix

Element base
Extradossat

No procedeix
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Elements de separació verticals entre:
Recinte emissor

Recinte receptor

De instal·lacions

Tipus

Característiques

Porta o finestra

(si els recintes
comparteixen portes

Tancament

exigit

No procedeix
No procedeix

o finestres)
D'activitat

Aïllament acústic
en projecte

Element base
No procedeix

Extradossat
D'activitat (si

Porta o finestra

els recintes comparteixen
portes o finestres)

Tancament

(1)

Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat

(2)

Només en edificis d'ús residencial o hospitalari

No procedeix
No procedeix

Elements de separació horitzontals entre:
Recinte emissor

Recinte receptor

Qualsevol recinte

Tipus

Característiques

Aïllament acústic
en projecte

exigit

Forjat

no pertanyent a
la unitat d'ús(1)
Protegit

Terra flotant

No procedeix

Sostre suspès
De instal·lacions

Forjat

Terra flotant

No procedeix

Sostre suspès
D'activitat

Forjat

Terra flotant

No procedeix

Sostre suspès
Qualsevol recinte

Forjat

no pertanyent a
la unitat d'ús(1)

Habitable

Terra flotant

No procedeix

Sostre suspès
De instal·lacions

Forjat

Terra flotant

No procedeix

Sostre suspès
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EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT
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Elements de separació horitzontals entre:
Recinte emissor

Recinte receptor

D'activitat

Tipus

Aïllament acústic

Característiques

en projecte

exigit

Forjat

Terra flotant

No procedeix

Sostre suspès
(1)

Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior:
Soroll exterior Recinte receptor

Aïllament acústic

Tipus

en projecte

exigit

Part cega:
Façana pedra vista, amb aïllament i paret ceràmica interior
Ld =

60 dBA

Protegit (Estança)

Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix,
per a trànsit de vianants privat. (Forjat planta baixa)
Buits:

D2m,nT,Atr = 30 dBA ≥ 30 dBA

Finestra de doble envidriament solar.lite control solar +
low.s baixa emissivitat tèrmica "control glass acústico y
solar", 8/12/6 low.s

La taula següent recull la situació exacta en l'edifici de cada recinte receptor, per als valors més
desfavorables d'aïllament acústic calculats (D nT,A, L'nT,w, i D2m,nT,Atr), mostrats en les fitxes justificatives del
compliment dels valors límit d'aïllament acústic impostos en el Document Bàsic CTE DB HR, calculats
mitjançant l'opció general.

Tipus de càlcul

Emissor

Recinte receptor
Tipus

Planta

Nombre del recinte

Soroll aeri exterior en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire
Protegit Planta baixa EMC-estar menjador cuina (Saló / Menjador)
exterior
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AÏLLAMENT ACÚSTIC
El present estudi de l'aïllament acústic de l'edifici és el resultat del càlcul de totes les possibles
combinacions de parelles d'emissors i receptors acústics presents a l'edifici, conforme a la normativa vigent
(CTE DB HR), obtingut sobre la base dels mètodes de càlcul per a l'estimació d'aïllament acústic a soroll
aeri entre recintes, nivell de soroll d'impacte entre recintes i aïllament a soroll aeri provinent de l'exterior,
descrits a les normes UNE EN 12354-1,2,3.

1.1. Resultats de l'estimació de l'aïllament acústic
Es presenten aquí els resultats més desfavorables d'aïllament acústic calculats a l'edifici, classificats d'acord
a les diferents combinacions de recintes emissors i receptors presents a la normativa vigent.
En concret, es comprova aquí el compliment de les exigències acústiques descrites a l'Apartat 2.1 (CTE DB
HR), sobre els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri interior i exterior, i d'aïllament acústic a soroll
d'impactes, per als recintes habitables i protegits de l'edifici.
Els resultats finals mostrats s'acompanyen dels valors intermedis més significatius, presentant el detall dels
resultats obtinguts al capítol de justificació de resultats d'aquest mateix document, per a cadascuna de les
entrades a les taules de resultats.
Aïllament a soroll aeri exterior

Id Recinte receptor
1

EMC-estar menjador cuina (Saló / Menjador), Planta
baixa

%

RAtr,Dd

R'Atr

SS

buits (dBA) (dBA) (m²)
24.5

31.8

V
(m³)

31.3 72.14 154.9

D2m,nT,Atr (dBA)
exigit

projecte

30

30

Notes:
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
% buits: Percentatge d'àrea buida respecte a l'àrea total
RAtr,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa
R'Atr: Índex de reducció acústica aparent
SS: Àrea total en contacte amb l'exterior
V: Volum del recinte receptor
D2m,nT,Atr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A
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1.2. Justificació de resultats del càlcul de l'aïllament acústic
1.2.1. Aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior
Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de
l'exterior, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol anterior, segons el
model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-3:2000, que utilitza per a la
predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent global, els índexs ponderats dels elements
involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma UNE EN ISO 717-1.
Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de
resultats.

1 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr
Tipus de recinte receptor:

EMC-estar menjador cuina (Saló / Menjador)

Protegit (Estança)

Situació del recinte receptor:

Planta baixa

Índex de soroll dia considerat, Ld:

60 dBA

Tipus de soroll exterior:

Automòbils

Àrea total en contacte amb l'exterior, SS:

72.1 m²

Volum del recinte receptor, V:

154.9 m³

= 30 dBA ≥ 30 dBA

= 31.3 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:
Façana

Element estructural bàsic

m

RAtr

(kg/m²) (dBA)

Revestiment interior

∆Rd,Atr

Si

(dBA) (m²)

Façana pedra vista, amb aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

7.94

Façana pedra vista, amb aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

10.70

Façana pedra vista, amb aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

6.14

Façana pedra vista, amb aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

4.02

Façana pedra vista, amb aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

6.90
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Buits en façana
Rw

Buits en façana

Ctr

RAtr

Si

(dB) (dB) (dBA) (m²)

Finestra de doble envidriament solar.lite control solar + low.s baixa emissivitat
tèrmica "control glass acústico y solar", 8/12/6 low.s

26.0

-1

25.0

6.72

Finestra de doble envidriament solar.lite control solar + low.s baixa emissivitat
tèrmica "control glass acústico y solar", 8/12/6 low.s

29.0

-1

28.0

1.92

Finestra de doble envidriament solar.lite control solar + low.s baixa emissivitat
tèrmica "control glass acústico y solar", 8/12/6 low.s

29.0

-1

28.0

3.57

Finestra de doble envidriament solar.lite control solar + low.s baixa emissivitat
tèrmica "control glass acústico y solar", 8/12/6 low.s

27.0

-1

26.0

5.46

Coberta
m

Element estructural bàsic

RAtr

(kg/m²) (dBA)

Revestiment interior

∆Rd,Atr

Si

(dBA) (m²)

Forjat coberta

114

47.0

0

17.10

Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat
fix, per a trànsit de vianants privat. (Forjat planta
baixa)

168

47.0

0

1.67

Elements de flanc

Element estructural bàsic

m

RAtr

(kg/m²) (dBA)

Revestiment

∆RAtr

165

f1

Envà d'un full, amb
revestiment

163

40.6

0

F2

Sense flanc emissor

f2

Façana pedra vista, amb
aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

F3

Sense flanc emissor

f3

Forjat sanitari

372

Enrajolat de rajoles
50.3 ceràmiques col·locades en
capa fina

0

F4

Façana pedra vista, amb
aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

f4

Forjat planta baixa

168

47.0

0

F5

Façana pedra vista, amb
aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

168

47.0

0

114

47.0

0

f5

Forjat planta baixa

F6

Sense flanc emissor

f6

Forjat coberta

40.0

Si

(dBA) (m) (m²)

Façana pedra vista, amb
aïllament i paret ceràmica
interior

F1

Lf

Unions

0
2.5 22.2

2.4 22.2

9.1 22.2

2.5 22.2

2.5 22.2

3.6 22.2
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F7

Sense flanc emissor

f7

Façana pedra vista, amb
aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

F8

Façana pedra vista, amb
aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

f8

Envà d'un full, amb
revestiment

163

40.6

0

F9

Sense flanc emissor

f9

Forjat sanitari

372

Enrajolat de rajoles
50.3 ceràmiques col·locades en
capa fina

0

Façana pedra vista, amb
F10 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

f10 Forjat planta baixa

168

47.0

0

165

40.0

0

165

40.0

0

f13 Forjat sanitari

372

Enrajolat de rajoles
50.3 ceràmiques col·locades en
capa fina

0

Façana pedra vista, amb
F14 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

f14 Forjat planta baixa

168

47.0

0

168

47.0

0

165

40.0

0

165

40.0

0

372

Enrajolat de rajoles
50.3 ceràmiques col·locades en
capa fina

0

114

47.0

0

Data: 29/04/21

2.5 12.6

2.5 12.6

5.1 12.6

1.2 12.6

F11 Sense flanc emissor
Façana pedra vista, amb
f11 aïllament i paret ceràmica
interior

2.4

9.7

2.5

9.7

3.5

9.7

3.0

9.7

0.5

9.7

2.4

9.5

2.4

9.5

3.6

9.5

3.6

9.5

F12 Sense flanc emissor
Façana pedra vista, amb
f12 aïllament i paret ceràmica
interior
F13 Sense flanc emissor

F15 Sense flanc emissor
Coberta plana transitable,
no ventilada, amb enrajolat
f15
fix, per a trànsit de vianants
privat. (Forjat planta baixa)
F16 Sense flanc emissor
Façana pedra vista, amb
f16 aïllament i paret ceràmica
interior
F17 Sense flanc emissor
Façana pedra vista, amb
f17 aïllament i paret ceràmica
interior
F18 Sense flanc emissor
f18 Forjat sanitari
F19 Sense flanc emissor
f19 Forjat coberta

Pàgina 5

Estudi acústic de l'edifici
REHABILITACIÓ, RECONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT. CAN
PATATES. VILADEMULS

Data: 29/04/21

F20 Sense flanc emissor
Façana pedra vista, amb
f20 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

165

40.0

0

372

Enrajolat de rajoles
50.3 ceràmiques col·locades en
capa fina

0

f23 Forjat coberta

114

47.0

0

Façana pedra vista, amb
F24 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

f24 Forjat planta baixa

168

47.0

0

Façana pedra vista, amb
F25 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

f25 Forjat planta baixa

168

47.0

0

165

40.0

0

165

40.0

0

Façana pedra vista, amb
f28 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

Façana pedra vista, amb
F29 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

f29 Forjat planta baixa

168

47.0

0

Façana pedra vista, amb
f30 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

Façana pedra vista, amb
F31 aïllament i paret ceràmica
interior

165

40.0

0

Façana pedra vista, amb
f31 aïllament i paret ceràmica
interior

165

2.4 11.3

F21 Sense flanc emissor
Façana pedra vista, amb
f21 aïllament i paret ceràmica
interior

2.4 11.3

F22 Sense flanc emissor
f22 Forjat sanitari
F23 Sense flanc emissor

4.8 11.3

4.8 11.3

4.3 17.1

0.4 17.1

F26 Sense flanc emissor
Façana pedra vista, amb
f26 aïllament i paret ceràmica
interior

4.8 17.1

F27 Sense flanc emissor
Façana pedra vista, amb
f27 aïllament i paret ceràmica
interior

3.6 17.1

F28 Sense flanc emissor
3.6 17.1

0.5

1.7

0.5

1.7

3.4

1.7

F30 Sense flanc emissor

40.0

0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire
exterior:
Contribució directa, RDd,Atr:
RD,Atr

Element separador

∆RDd,Atr RDd,Atr

SS

Si

RDd,m,Atr

(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA)

Façana pedra vista, amb aïllament i paret
ceràmica interior

40.0

0

40.0

72.1

Façana pedra vista, amb aïllament i paret
ceràmica interior

40.0

0

40.0

Façana pedra vista, amb aïllament i paret
ceràmica interior

40.0

0

Façana pedra vista, amb aïllament i paret
ceràmica interior

40.0

Façana pedra vista, amb aïllament i paret
ceràmica interior

40.0

Finestra de doble envidriament solar.lite control
solar + low.s baixa emissivitat tèrmica "control
glass acústico y solar", 8/12/6 low.s

7.9

τDd

49.6

1.10101e-005

72.1 10.7

48.3

1.48389e-005

40.0

72.1

6.1

50.7

8.51303e-006

0

40.0

72.1

4.0

52.5

5.56722e-006

0

40.0

72.1

6.9

50.2

9.56033e-006

25.0

25.0

72.1

6.7

35.3

0.000294587

Finestra de doble envidriament solar.lite control
solar + low.s baixa emissivitat tèrmica "control
glass acústico y solar", 8/12/6 low.s

28.0

28.0

72.1

1.9

43.7

4.21838e-005

Finestra de doble envidriament solar.lite control
solar + low.s baixa emissivitat tèrmica "control
glass acústico y solar", 8/12/6 low.s

28.0

28.0

72.1

3.6

41.1

7.84356e-005

Finestra de doble envidriament solar.lite control
solar + low.s baixa emissivitat tèrmica "control
glass acústico y solar", 8/12/6 low.s

26.0

26.0

72.1

5.5

37.2

0.000190124

Forjat coberta

47.0

0

47.0

72.1 17.1

53.3

4.72991e-006

Coberta plana transitable, no ventilada, amb
enrajolat fix, per a trànsit de vianants privat.
(Forjat planta baixa)

47.0

0

47.0

72.1

63.4

4.60801e-007

31.8

0.000660011

1.7

Contribució de Flanc a flanc, RFf,Atr:

Flanc

RF,Atr

Rf,Atr

∆RFf,Atr

KFf

Lf

Si

RFf,Atr

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

Si/SS·τFf

1

40.0

40.6

0

5.7

2.5 22.2

55.5 8.65424e-007

4

40.0

47.0

0

5.7

2.5 22.2

58.7 4.14218e-007

5

40.0

47.0

0

5.7

2.5 22.2

58.7 4.14218e-007

8

40.0

40.6

0

5.7

2.5 12.6

53.1 8.57141e-007

10

40.0

47.0

0

5.7

1.2 12.6

59.3 2.05614e-007

14

40.0

47.0

0

5.7

3.0

54.3

5.0016e-007

24

40.0

47.0

0

5.7

4.3 17.1

55.2

7.159e-007

25

40.0

47.0

0

5.7

0.4 17.1

65.8 6.23523e-008

29

40.0

47.0

0

5.7

0.5

1.7

54.6

31

40.0

40.0

0

5.8

3.4

1.7

42.7 1.24026e-006

9.7

8.0078e-008

52.7 5.35537e-006
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Contribució de Flanc a directe, RFd,Atr:

Flanc

RF,Atr

Rd,Atr

∆RFd,Atr

KFd

Lf

Si

RFd,Atr

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

Si/SS·τFd

1

40.0

40.0

0

5.6

2.5 22.2

55.1 9.48918e-007

4

40.0

40.0

0

5.8

2.5 22.2

55.3

9.0621e-007

5

40.0

40.0

0

5.8

2.5 22.2

55.3

9.0621e-007

8

40.0

40.0

0

5.6

2.5 12.6

52.7 9.39836e-007

10

40.0

40.0

0

5.8

1.2 12.6

55.9 4.49834e-007

14

40.0

40.0

0

5.8

3.0

50.9 1.09423e-006

24

40.0

47.0

0

5.9

4.3 17.1

55.4 6.83679e-007

25

40.0

47.0

0

5.9

0.4 17.1

66.0

5.9546e-008

29

40.0

47.0

0

5.7

0.5

1.7

54.6

8.0078e-008

31

40.0

47.0

0

5.7

3.4

1.7

46.1 5.66909e-007

9.7

51.8 6.63545e-006
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Data: 29/04/21

Contribució de Directe a flanc, RDf,Atr:

Flanc

RD,Atr

Rf,Atr

∆RDf,Atr

KDf

Lf

Si

RDf,Atr

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

Si/SS·τDf

1

40.0

40.6

0

5.7

2.5 22.2

55.5 8.65424e-007

2

40.0

40.0

0

-2.0

2.4 22.2

47.7 5.21469e-006

3

40.0

50.3

0

2.3

9.1 22.2

51.3

4

40.0

47.0

0

5.7

2.5 22.2

58.7 4.14218e-007

5

40.0

47.0

0

5.7

2.5 22.2

58.7 4.14218e-007

6

40.0

47.0

0

-0.5* 3.6 22.2

50.9 2.49591e-006

7

40.0

40.0

0

-2.0

2.5 12.6

45.1 5.40819e-006

8

40.0

40.6

0

5.7

2.5 12.6

53.1 8.57141e-007

9

40.0

50.3

0

2.3

5.1 12.6

51.4

10

40.0

47.0

0

5.7

1.2 12.6

59.3 2.05614e-007

11

40.0

40.0

0

-2.0

2.4

9.7

44.1 5.23732e-006

12

40.0

40.0

0

-2.0

2.5

9.7

43.9 5.48414e-006

13

40.0

50.3

0

2.3

3.5

9.7

51.9 8.69178e-007

14

40.0

47.0

0

5.7

3.0

9.7

54.3

15

40.0

47.0

0

3.9* 0.5

9.7

60.4 1.22775e-007

16

40.0

40.0

0

-2.0

2.4

9.5

44.0 5.22962e-006

17

40.0

40.0

0

-2.0

2.4

9.5

44.0 5.22962e-006

18

40.0

50.3

0

2.3

3.6

9.5

51.7 8.88116e-007

19

40.0

47.0

0

-0.5

3.6

9.5

47.2 2.50305e-006

20

40.0

40.0

0

-2.0

2.4 11.3

44.8 5.18714e-006

21

40.0

40.0

0

-2.0

2.4 11.3

44.8 5.18714e-006

22

40.0

50.3

0

2.3

4.8 11.3

51.2 1.18831e-006

23

40.0

47.0

0

-0.5

4.8 11.3

46.7

24

47.0

47.0

0

8.2

4.3 17.1

61.2 1.79826e-007

25

47.0

47.0

0

8.2

0.4 17.1

71.8 1.56622e-008

26

47.0

40.0

0

-0.5

4.8 17.1

48.5 3.34852e-006

27

47.0

40.0

0

-0.5

3.6 17.1

49.8 2.48229e-006

28

47.0

40.0

0

-0.5

3.6 17.1

49.8 2.48229e-006

29

47.0

47.0

0

5.6

0.5

1.7

58.0 3.66027e-008

30

47.0

40.0

0

-2.0

0.5

1.7

46.9 4.71534e-007

31

47.0

40.0

0

5.7

3.4

1.7

46.1 5.66909e-007

2.2763e-006

1.2678e-006

5.0016e-007

3.3491e-006

41.6 6.99788e-005
(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'Atr:
R'Atr

τ

(dBA)
RDd,Atr

31.8

RFf,Atr

52.7 5.35537e-006

RFd,Atr

51.8 6.63545e-006

RDf,Atr

41.6 6.99788e-005
31.3

0.000660011

0.000741981

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr:
R'Atr

∆Lfs

V

(dBA) (dBA) (m³)
31.3

0

T0

SS

D2m,nT,Atr

(s) (m²) (dBA)

154.9 0.5 72.1

30
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REAL DECRETO 210/2018

Obra nova
tipus

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

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

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

quantitats
codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

REHABILITACIÓ, RECONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Situació:

CAN PATATES

Municipi :

VILADEMULS (17468)

Comarca :

EL PLA DE L'ESTANY

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

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

(tones/m3)

Volum aparent
m3

(tones)

grava i sorra compacta

0

2,0

0,0

grava i sorra solta

0

1,7

0,0

0,00

argiles

85

2,1

178,5

102,00

terra vegetal

156

1,7

265,2

187,20

pedraplé

0

1,8

0,0

0,00

0

1,8

0,0

0,00

0

1,0

0,0

terres contaminades

170503

altres

3
241 m

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

443,7

0,00
3
289,20 m

t

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

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

0,00

altra obra

NO

SI

NO

Residus de construcció totals
2

329,75 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució

0,086

28,321

0,090

29,536

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

12,080

0,041

13,422

formigó

170101

0,036

12,024

0,026

8,589

petris barrejats

170107

0,008

2,592

0,012

3,891

guixos

170802

0,004

1,295

0,010

3,205

0,001

0,330

0,001

0,429

altres

embalatges

0,004

1,407

0,029

9,407

fustes

170201

0,001

0,398

0,005

1,484

plàstics

170203

0,002

0,521

0,010

3,414

paper i cartró

170904

0,001

0,274

0,012

3,916

metalls

170407

0,001

0,214

0,002

0,090

29,73 t

0,118

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

Totals

4,29

tancaments

acabats
13,81
0,49
0,66
1,15
0,16
0,16

1,59
0,21
1,33
0,21
0,94

m3

0,593
3
38,94 m

16,44

m3

7,29
1,28
2,37
2,73
0,73
0,18
3,21
18,21

m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

-

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

-

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

Reutilizació (m3)

Volum
3

a la mateixa obra

a altra autoritzada

0,00

0,00

0,00

0,00

graves i sorra solta

0,00

0,00

0,00

0,00

argiles

102,00

102,00

0,00

0,00

terra vegetal

187,20

187,20

0,00

0,00

pedraplé

0,00

0,00

0,00

0,00

altres

0,00

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

0,00
289,20

0,00
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PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Total

289,20

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 ...

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

12,02

no

inert

Maons, teules i ceràmics

40

12,08

no

inert

Metalls

2

0,21

no

no especial

Fusta

1

0,40

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

0,52

si

no especial

Paper i cartró

0,5

0,27

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Especials*

tipus de residu

especial

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

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

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
si
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre

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

si
no

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
gestió fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
-

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

-

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

si

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

INERT

gestor

adreça

codi del gestor

SERV. AMB. MONTASPRE, S.L.

BARRI GARRIGA, s/n - ST. JULIÀ RAMIS

E-64299

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

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

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km

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

4,00

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

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

15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

1
5,00
70,00

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

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

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

Classificació
3
12,00 €/m
1.000,01
-

Transport
3
5,00 €/m
100,00
-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m
70,00
0,00
0,00
runa neta

m3 (+35%)
11,59
18,12
5,25

-

100
100
100

4,00 €/m
-

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

0,80
2,00
inapreciable
4,61
5,29
4,91

55,31
-

100
100
100
100
100

18,44
-

Perillosos Especials

inapreciable
1.055,32

100,00

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

(dins el

3

€/m3

runa bruta

15,00
€/m3
173,92
271,80
78,79
12,01
30,05
0,00
200

18,44

766,57

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

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

52,57 m

El pes dels residus és de :

29,73 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

1.940,34 €

3

1.940,34 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

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

Bidó 200 L .Apte per residus especials

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

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
plec de condicions
tècniques

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

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

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació

443,70 tones

Total construcció

29,73 tones

minimització

Previsió final de l'Estudi
0,00 tones

0,00 %

29,73 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

0,00 tones

11 euros/ tona

0,00 euros

Residus de construcció **

29,73 tones

11 euros/ tona

327,03 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

30 tones
327,03 euros

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

FITXA COMPLIMENT REQUISITS MÍNIMS D’HABITABILITAT

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

ANNEX 1 HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Condicions d’habitabilitat D.141/2012

DECRET 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”

desembre de 2012

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Referència del projecte: 1111 CAN PATATES
Àmbit d’aplicació:

✔

Habitatges unifamiliars aïllats
Habitatges unifamiliars adossats

 Accés a l’habitatge

✔

es realitza a través de :
 espai d’ús públic,
 espai comú o
 espai annex al mateix habitatge al qual es té accés de la mateixa manera

 Patis de ventilació

Dimensions:
segons les peces
que hi ventilen i el
núm. de plantes (P)
del pati: (1)

habitacions

cuines - banys - escales

d3P

 t 3m ; S t 9m

>3P

 t 3m ; ' Sup t 1,90 m2 / P de més  t 2,5m ; ' Sup t 0,90 m2 / P de més

2

 t 2,5m ; S t 6m2

Característiques generals:
- més de 2 plantes d’altura  han de disposar de presa d’aire des de l’exterior

(2)

- si es cobreixen amb claraboia  es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de
superfície  2/3 superfície del pati en planta
- els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no es podran utilitzar per a la
ventilació directa d’aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials o sorolloses
 Infraestr. comuna de telecom.

És conforme a la normativa vigent en matèria de telecomunicacions

Altres condicions

Sens perjudici del que es preveu en el Decret, tots els habitatges han de complir també les
condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables

(1)

S’admetrà la inscripció d’un cercle  t1,80m en patis per ventilar i il·luminar caixes d’escala i cambres higièniques fins a un màxim de 3 plantes d’altura, el
diàmetre s’incrementarà ' t 0,10m per cada planta de més

(2)

Presa d’aire des de l’exterior en patis sup.  sup. pati /100, situada entre la part inferior del pati i el primer forjat immediatament superior

:

Unifamiliar de nova construcció -
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Condicions d’habitabilitat D.141/2012

DECRET 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”

desembre de 2012
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COND IC ION S D E L’HAB ITATGE

Característiques generals
2

Superfície útil
interior

 36 m

E-M-C

 20 m

Cuina: C

EQUIP DE
CUINA: dotació

Espais practicables

practicable

- una aigüera,
- un aparell de cocció
- sistema d’extracció mecànica connectat per a
l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta

 SUPERFÍCIE

 ESPAIS D’ÚS
COMÚ

Habitabilitat i Ocupació
Composició mínima:
una estança (E), una cambra higiènica
(CH), un equip de cuina, admetre
directament la instal·lació d’un equip de
rentat roba i preveure una solució per a
l’assecat natural de la roba

2

Sala d’estar: E
Menjador: M

Quan l’estança sigui un únic espai
haurà de permetre la compartimentació
d’una habitació de 8m2, sense que la
sala d’estar ni l’habitació perdin els
seus requisits obligatoris
Façana mínima:

 HABITACIONS (H)

2

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m

2

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m

2

Permet inscripció quadrat 2,60 x 2,60m

H-1 | S  6 m Practicable
H-2 | S  6 m
H-3 | S  6 m

H-4 i següents | S  6 m

 espais per a
emmagatzematge

2

Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m
(fons x amplada x alçada)

Personal (ep)
pot estar situat dins o
fora de les habitacions

habitació  6 m2 | ep mínim 0,60 x 1,00 x 2,00m
habitació  8 m2 | ep mínim 0,60 x 1,50 x 2,00m

 CAMBRES
HIGIÈNIQUES (CH)

dotació obligatòria - vàter
- rentamans
mín. practicable

 EQUIP rentat de roba

Instal·lació completa per a un equip de rentat de roba. Si la rentadora
s’integra en una CH o és dotació fixa a efectes d’accessibilitat

 ESTENEDOR

- dutxa o banyera

S’ha de preveure una solució (individual o col·lectiva) per a l’assecat natural
de la roba, protegit de les vistes des d’espai públic.
Excepcionalment, es preveurà l’eixugada mecànica:
- si s’acredita impossibilitat de l’assecat natural per normativa o OOMM, o
- en cas d’habitatge accessible quan la solució per a l’eixugada natural
siguin estenedors col·lectius en coberta no accessibles

 altres EQUIPS

Porter electrònic
o sistema similar

- disposen, com a mínim, d’una façana
oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici
- perímetre de façana, L (m) |

L

Su
9

Alçada mínima habitable:
- h lliure  2,50m
- h lliure  2,20m en CH, cuina i e. circulació

Accessibilitat
Els habitatges són practicables.
✔ Habitatges desenvolupats en un nivell:
garanteixen a les persones amb mobilitat
reduïda, l’accés i la utilització, de manera
autònoma d’un espai d’ús comú, una
habitació, la dotació higiènica mínima i
l’equip de cuina.
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i
l’espai comú o 1 habitació
- porta d’accés habitatge: 0,80 x 2,00m
- espais de circulació que:
* connecten l’accés amb els espais
practicables | amplada  1,00m
- peces practicables:
* inscripció d’un cercle de Ø 1,20m:
- davant de la porta d’accés i
- a l’interior
* recorreguts interiors amplada 0,80m

Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge.

Sistema d’accés als L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis
especificats a la normativa que regula les
serveis de
Telecomunicacions infraestructures comunes de telecomunicacions.

Habitatges tipus del projecte
Habitatge:

Existència i/o nombre d’estances i espais
2

Sup. útil int.(  36m )

Perímetre façana, L
(garantir L=Su/9 | 24,74

m2

Habitatge:

habitatge tipus

m2

Perímetre façana, L

Sup. útil int.(  36m )

L=

m2

E-M-C

Sup. útil int.(  36m )

Perímetre façana, L

L=

Referència:

m2

4

altres peces (AP)

2

C

H

CH

altres peces (AP)

E-M-C

E-M

C

H

CH

altres peces (AP)

m)

Existència i/o nombre d’estances i espais

Perímetre façana, L

L=

E-M

m

(garantir L=Su/9 | 0,00

Su 

CH

Existència i/o nombre d’estances i espais

H a b i t a t g e : habitatge tipus
2

4

m

(garantir L=Su/9 | 0,00

Su 

H

m)

H a b i t a t g e : habitatge tipus
2

C

Existència i/o nombre d’estances i espais

(garantir L=Su/9 | 0,00

Su 

E-M

1

L = 106,60 m

Su  222,70

Sup. útil int.(  36m2)

E-M-C
m)

E-M-C

E-M

C

H

CH

altres peces (AP)

m)

m

1111 CAN PATATES
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ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E-M-C), espai d’ús comú | espai practicable
Superfície útil |

S  20 m2 (1)

Ventilació /
il·luminació |

- es garanteixen les llums directes (3)

Configuració |

- natural directa des de l’exterior (2)

- sup. obertures (4) : Sv 

Su

- admet la inscripció d’un cercle de   2,80m
- contacte amb la façana  2,20m
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m
- superfície vertical oberta  3,50m2 a la zona
d’integració de la cuina amb l’estar i/o menjador
- espai lliure entre el taulell de treball de la cuina i la
resta d’equipament o paraments  1m

espai

8

EQUIP DE CUINA
Dotació mínima |

- aigüera i aparell de cocció
- sistema específic d’extracció mecànica sobre
l’aparell de cocció connectat que permet
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta

- alçada útil mínima  2,50m (5)
excepció: (6)
s’admet h  2,30m sempre que aquests no
afectin més del 20% de la sup.

Accessibilitat |

- porta d’accés : 0,80m x 2,00m
- inscripció d’un cercle de   1,20m:
* davant de la porta d’accés, i
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i
equipament fix fins a 0,70m d’alçada

S AL A D’ESTAR-MENJ ADOR (EM), espais d’ús comú | espais practicables
Superfície útil |

El conjunt d’ espais d’ús comú
(estar+menjador+cuina) S  20 m2 (1)

Ventilació /
il·luminació |

- natural directa des de l’exterior (2)
- es garanteixen les llums directes (3)
- sup. obertures (4) : Sv 

Su

Configuració |

- admet la inscripció d’un cercle de   2,80m
- contacte amb la façana  2,20m
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m

espai

8

- alçada útil mínima  2,50m (5)
excepció: (6)
s’admet h  2,30m sempre que aquests no
afectin més del 20% de la sup.

Accessibilitat |

- porta d’accés : 0,80m x 2,00m
- inscripció d’un cercle de   1,20m:
* davant de la porta d’accés, i
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i
equipament fix fins a 0,70m d’alçada

El conjunt d’espais d’ús comú
(estar+menjador+cuina) S  20 m2 (1)

Configuració |

- alçada útil mínima  2,20m (5)

- natural directa des de l’exterior (2)

Accessibilitat |

CUINA (C), espai d’ús comú | espai practicable
Superfície útil |

Ventilació /
il·luminació |

- sup. obertures

(4)

:

Sv 

Su

- espai lliure entre el taulell de treball i la resta
d’equipament o paraments  1m
- inscripció d’un cercle de   1,20m:

8

* davant de la porta d’accés, i
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i
equipament fix fins a 0,70m d’alçada
- recorreguts interiors d’amplada  0,80m

EQUIP DE CUINA
Dotació mínima |

- porta d’accés : 0,80m x 2,00m

cuina

- aigüera i aparell de cocció
- sistema específic d’extracció mecànica sobre
l’aparell de cocció connectat que permet
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta

✔

H ABIT ACI ONS (H)
Superfície útil |

S  6m2 (1)

Ventilació /
il·luminació |

- natural directa des de l’exterior (2)
- es garanteixen les llums directes (3)
- sup. obertures

Flexibilitat /
compartiment. |

Configuració |

(4)

:

Sv 

Su

- es pot inscriure un quadrat de 2,00m de costat
- en habitatges de t 3 hab.: almenys en una hab.
es pot inscriure un quadrat de 2,60m de costat
- previsió d’espai individual d’emmagatzematge

habitació

8

- han de poder independitzar-se

- alçada útil mínima  2,50m (5)
excepció: (6)
s’admet h  2,30m sempre que aquests no
afectin més del 20% de la superfície

Accessibilitat |

- habitació practicable, una com a mínim:
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m
* inscripció d’un cercle de   1,20m:
· a l’exterior: davant de la porta d’accés, i
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de
portes i equipament fix fins a 0,70m
d’alçada
* amplada de pas  0,80m en recorregut int.
- hab. no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m

Referència:

1111 CAN PATATES
ESPAIS dels habitatges de nova construcció
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Condicions d’habitabilitat D.141/2012

ANNEX 1 HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

E S P AI S D E S T I N A T S A C I R C U L A C I Ó

✔

Caract. generals |

- alçada útil mínima  2,20m (5)
- si connecten l’accés amb els espais
practicables:
* amplada  1,00m
* inscripció d’un cercle de   1,20m
davant de la porta d’accés dels espais
practicables
- resta d’espais de circulació: amplada  0,90m

Portes |

- accés habitatge: 0,80m x 2,00m
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m
- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m

Escales |

- amplada lliure  0,90m
- tindran baranes no escalables d’alçada  0,90m
- les diferents plantes d’un habitatge s’han de
comunicar sempre per una escala interior, encara
que s’instal·lin mitjans de comunicació mecànica

✔

C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)
Dotació d’aparells |

- dotació mínima obligatòria en funció del
nombre d’habitacions dels habitatges:
* fins a 3 habitacions | 1wc-1rm-1dx/bny
*  4 habitacions | 2wc-2rm-1dx/bny
- dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny

Flexibilitat /
Compartimentació |

- els aparells destinats a la higiene es situen a
les CH (excepte el rentamans que pot estar
en un espai de circulació)
- l’agrupació dels aparells és lliure
- les CH són recintes independents i no
serveixen de pas obligat a la resta de peces
que integren l’habitatge

Ventilació |

- mecànica o híbrida d’acord al DB HS-3

Configuració |

- alçada útil mínima  2,20m (5)
- la dutxa o banyera ha de tenir impermeabilitzat el
seu terra i paraments fins a una alçada de 2,10m (7)

Accessibilitat |

- cambra higiènica practicable, una com a mínim:
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m
* inscripció d’un cercle de   1,20m:
· davant de la porta d’accés, i
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de
portes i equipament fix fins a 0,70m
d’alçada (8)
* amplada de pas  0,80m en recorregut int.
- CH no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m

✔

E S P AI S D ’ E M M A G A T Z E M A T G E ( E P )
Superfície útil |

- dimensions mínimes: (fons, amplada, alçada)
* hab.  6m2 Æ 0,60 x 1,00 x 2,20m

Configuració |

- s’admeten espais fraccionats d’amplada  0,30m
- es pot reduir l’alçada a 1,50m si s’augmenta
l’amplada per obtenir un volum equivalent

Flexibilitat /
compartiment. |

- poden estar situats fora de les habitacions

* hab.  8m2Æ 0,60 x 1,50 x 2,20m
- la sup. computa a partir d’1,50m d’alçada. Si
s’ubica a l’habitació comptabilitza com a
superfície de la mateixa

✔

E S P AI P E R R E N T A R L A R O B A
Flexibilitat /
Compartimentació |

- si la rentadora de roba està integrada en CH
practicable:
* la seva col·locació ha de garantir que es
mantinguin les condicions d’accessibilitat
de la dotació higiènica practicable

✔

E S P AI P E R A L ’ A S S E C A T N A T U R A L D E L A R O B A
Característiques |

- estarà protegit de vistes de l’espai públic
- sense interferir en les llums directes
d’obertures de sales/habitacions
- si és un espai interior ha de tenir un sistema
de ventilació permanent
- s’admeten patis per eixugar la roba Ø  1,80m

Estenedors |

- poden ser:
* coberts o descoberts
* individuals o col·lectius
si són col·lectius i donen servei a algun
habitatge accessible:
Æ garantir l’accessibilitat a l’estenedor, ó
Æ preveure sistema d’eixugada a l’int. de
l’habitatge accessible o a les zc

✔

E S P AI S I N T E R M E D I S A M B L ’ E X T E R I O R ( E I ) ( g a l e r i e s , t r i b u n e s , p o r x o s i t e r r a s s e s c o b e r t e s )
Configuració |

- si són tancats la superfície vidriada serà
 60% superfície de la façana

Ventilació /
Il·luminació |

- superfície d’il·luminació i ventilació 
 superfícies d’il·luminació i ventilació de les
estances que s’obrin a l’exterior (2)

(1)

Superfície útil: superfície interior amb alçada lliure  1,90m; en espais sota coberta amb pendent 45º es computa a partir d’una alçada lliure.1,50m
Espais intermedis: tenen consideració d’espais exteriors
(3)
Llums directes: s’exclouen d’aquesta exigència, prèvia justificació, els edificis que s’implanten en nuclis urbans antics amb carrers d’amplada < 3m
(4)
Superfície d’obertures: comptabilitzada entre 0 i 2,50m d’alçada des del paviment
(5)
Alçada útil mínima: alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre. Per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà que es calcula sobre la sup. habitable.
(6)
h  2,30m: aquesta reducció s’admet per al pas tècnic d’instal·lacions i elements estructurals
(7)
Obligatorietat d’impermeabilitzar terra i paraments de dutxes i banyeres: prescripció derivada del compliment de l’annex 2
(8)
Si la dutxa és enrasada amb el terra, la seva superfície computa a l’efecte de permetre el cercle interior de maniobra.
(2)

Referència:

1111 CAN PATATES
ESPAIS dels habitatges de nova construcció
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FITXA D’APLICACIÓ DEL DECRET 135/1995
Codi d’Accessibilitat de Catalunya

EDIFICIS D’HABITATGES
nova construcció

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI
Municipi: VILADEMULS

Situació: CAN PATATES
Nombre d’habitatges: 1

1.

Condicions

revisió setembre de 2004

UNIFAMILIARS

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

Garatge: fins a 40 places

ITINERARI

✔

Aïllats o en filera

PLURIFAMILIARS PB+PP i nombre d’habitatges d 12
PLURIFAMILIARS

- que disposin ascensor H t PB + 3PP
(obligatori)

(1)

H > 12 m

(2)

(sobre/sota P. accés)

APARCAMENT
D’ÚS PRIVAT

- més de 40 places
- considerat dependència d’ús comunitari
de l’edifici d’habitatges (3)

PLURIFAMILIARS

- que no disposin
ascensor (1 )

H d PB +2 PP (2)
i
N d 12 habitatges

Característiques

PRACTICABLE (P)

Comunicarà: - l’edificació amb la via pública
(com a mínim)

(P) Sense ajustar-se a tots els
requeriments d’itinerari
adaptat, encara que això
no impedeix la utilització
de forma autònoma per
les persones amb
mobilitat reduïda o
qualsevol altra limitació.

(2)
(3)

PLURIFAMILIARS

- amb reserva d’habitatges adaptats
Promoció pública
3% del volum total de les programacions
anuals de d’habitatge
Promocions privades de protecció oficial
(excepte habitatges promoguts per cooperatives en
règim de comunitat de propietaris o per a ús propi) :
De 33 a 66 habitatges:
1 habitatge adaptat
De 66 a 100 habitatges: 2 habitatges adaptats
De 100 a 200 habitatges: 3 habitatges adaptats
Més de 200 habitatges: 1 més cada 50

APARCAMENT
vinculat als habitatges
adaptats

2.

- Les places d’aparcament adaptades es
preveuran en el mateix nombre que els
habitatges adaptats.

- les entitats o habitatges amb les dependències d’ús
comunitari que estan al servei d’aquells i amb
l’exterior.
- l’edificació amb les edificacions o serveis annexos
d’ús comunitari amb la via pública.
- els espais d’aparcament d’ús privat de 40 places o
més amb la via pública.

CONVERTIBLE (C)
i
PRACTICABLE (P)

Disposarà:

(C) Mitjançant modificacions
d’escassa entitat i baix
cost que no afectin la
seva configuració
essencial, pot
transformar-se almenys,
en practicable.

RESERVA D’ESPAI PER A ASCENSOR PRACTICABLE:

(com a mínim)

(sobre/sota P. accés)
Segons l’article 2.2.4 del D. 259/2003 “Requisits mínims d’habitabilitat
en els edificis d’habitatges”:
Quan els edificis hagin de disposar de dos ascensors (desnivell entre
via pública i qualsevol habitatge t 6 plantes i hi ha t 24 habitatges
per sobre/sota planta accés), com a mínim un dels dos serà un
ascensor practicable.
En el supòsit de desnivells interiors, es comptabilitzarà a efectes de
nombre de plantes, aquella que tingui l’accés situat a més alçada.
Places d’aparcament vinculades als habitatges (contemplat en
escriptures).

✔

Segons l’article 28.1 del D. 135/1995 QUEDEN EXCLOSOS del seu compliment.

(2)

N > 12 habitatges

(1)

Altres dependències comunitàries: -

NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE A L’EDIFICI DE NOVA CONSTRUCCIÓ

ÚS

EDIFICIS D’HABITATGES (nova construcció) NIVELLS D’ACCESSIBILITAT – D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

Nombre de locals: -

- Reserva d’espai per a ascensor practicable
Especificacions tècniques i de disseny que facilitin
la possible instal·lació d’un ascensor practicable.
- Els altres elements comuns han de reunir els
requisits de l’itinerari practicable.

Edificis que excloent la planta d’accés, en computar la
part per sobre i per sota d’aquesta compleixin la relació:
=
S superfície construïda (m2)
N núm. entitats (habitatges/locals...) =
P núm. plantes

ADAPTAT (A)
(A) S’ajusta als
requeriments funcionals
i dimensionals que
garanteixen la seva
utilització autònoma i
amb comoditat per a
les persones amb
mobilitat reduïda o
qualsevol altra limitació.

=

0,00
1
1

S
u Nu P
30

S
u Nu P
30

0,00

S/30 x N x P d 100

S/30 x N x P > 100

Grafiar en els plànols
de fonaments,
estructura i distribució
del projecte l’espai per
a la futura ubicació
d’un ascensor
practicable, així com la
seva connexió amb un
itinerari també
practicable.

L’espai disposat per allotjar l’ascensor
practicable ha de tenir:
- comunicació directa amb un espai practicable
- unes dimensions que permetin la possible
ubicació d’un ascensor practicable.
- consideració d’element comú de l’edifici i
estar sotmès a la declaració d’obra nova i
escriptura de divisió horitzontal, a una
clàusula de servitud que en permeti la utilització,
en cas de necessitat, com a fossat d’ascensor.
- estar previst de tal manera que en el moment de
la instal·lació d’ascensor no calgui modificar ni els
fonaments, ni l’estructura ni les instal·lacions
existents, de manera que puguin realitzar-se les
obres per l’espai comunitari de l’edifici, sense
haver d’actuar mai a l’interior de cap entitat.

Comunicarà: - l’edificació amb la via pública.
(com a mínim)
- els habitatges adaptats amb les dependències d’ús
comunitari que estiguin al servei d’aquells i amb
l’exterior.
- l’edificació amb les edificacions o serveis annexos
d’ús comunitari

Garantirà:
(com a mínim)

- Proximitat als accessos de vianants i degudament
senyalitzada.
- Comunicació amb l’habitatge adaptat a través d’un
itinerari adaptat.

NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE PER A EDIFICIS EXISTENTS

EDIFICI

CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES

D’ÚS PRIVAT

Canvi d’ús

REQUERIMENTS D’ACCESSIBILITAT

Gran rehabilitació
Remuntes - només tinguin planta baixa,
- s’hagin construït a partir del 5-12-1991, o
sobre
edificis que: - es produeixi un canvi d’ús en alguna entitat situada per sobre de la planta baixa.
- com a mínim, disposin de planta baixa i planta pis, els quals s’hagin construït
abans del 5-12-1991 i en els que no es produeix canvi d’ús en alguna entitat
situada per sobre de la planta baixa.

S’assimilen als exigits als
EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

NO HI HA REQUERIMENTS
ja que no es consideren de nova construcció

Reformes, sense canvi d’ús.
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L'arquitecte/a:

EMILI SALAVEDRA / MÒNICA ROVIRA

FITXA D’APLICACIÓ DEL DECRET 135/1995
Codi d’Accessibilitat de Catalunya

EDIFICIS D’HABITATGES (nova construcció) ITINERARI ADAPTAT I ITINERARI PRACTICABLE – D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

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

revisió setembre de 2004

3.

EDIFICIS D’HABITATGES
nova construcció

REQUERIMENTS NORMATIUS DELS ITINERARIS

ITINERARI:
PARÀMETRES
GENERALS

PORTES
garantiran:

✔

ADAPTAT
- Amplada mínima: 0,90 m
- Alçada mínima: 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre inscriure
un cercle de 1,20 m de diàmetre
- Un espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure un
cercle de 1,50 m de diàmetre.
- El paviment és no lliscant
- Amplada mínima: 0,80 m
- Alçada mínima:
2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta, sense ser
escombrat per l’obertura de la porta i a on es
pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m.
(S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

✔

✔

PRACTICABLE

✔

- Amplada mínima: 0,90 m
- Alçada mínima:
2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre inscriure
un cercle de 1,20 m de diàmetre

✔

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

✔

- Portes de 2 o més fulles: una d’elles haurà de tenir una amplada
mínima de 0,80 m
- Portes de vidre: - tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada,
llevat de que el vidre sigui de seguretat.
- A efectes visuals tindran una franja
horitzontal d’amplada t 0,05 m, col·locada a
1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

RAMPES

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

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

- Accés a l’edifici: S’admet un desnivell no superior a 2 cm que
s’arrodonirà o s’aixamfranarà el cantell a un
màxim de 45º.

- Accés a l’edifici: En els edificis que sigui obligatòria la instal·lació
d’un ascensor, només s’admetrà l’existència d’un
graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada
- transversal: S’admet d 2% en rampes exteriors

- Pendents

- longitudinal: d 12%
- transversal: S’admet d 2% en rampes exteriors

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

- Trams:

- La llargada màxima sense replà és d 10 m.
- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Baranes i
Elements
protectors:

- Com a mínim a un costat ha d’existir un passamà.
- El passamà està situat a una alçada entre 0,90 i
0,95 m.

- Pendents - longitudinal:

- Trams:

- Baranes i - Disposen de baranes a ambdós costats
Elements - Estan limitades lateralment per un element de
protectors: protecció longitudinal t 10 cm per sobre del terra,
per tal d’evitar la sortida accidental de rodes i bastons.
- Els passamans estan situats a una alçada entre
0,90 i 0,95m i tenen un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o equivalent
a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm,
separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals.
ASCENSOR

- Dimensions de la cabina: - sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

- Dimensions de la cabina: - sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

- Portes

- Portes:

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques
- amplada: t 0,80 m.
- Davant de les portes es pot inscriure un cercle
de diàmetre 1,50 m.

- Botoneres:

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

- Passamans:

- La cabina en disposa a una alçada entre 0,90
i 0,95 m.
- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3
i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels
paraments verticals.

- Senyalització:

- Al costat de la porta de l’ascensor i a cada
planta hi ha d’haver un número en alt relleu
que identifiqui la placa, amb una dimensió
mínima de 10 x 10 cm i a una alçada d’1,40m
des del terra.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: poden ser automàtiques o manuals
- amplada: t 0,80 m.
- Davant de les portes es pot inscriure un cercle de
diàmetre 1,20 m sense ser escombrat per l’obertura de
la porta.

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte el terra.
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FITXA D’APLICACIÓ DEL DECRET 135/1995
Codi d’Accessibilitat de Catalunya

EDIFICIS D’HABITATGES (nova construcció) ELEMENTS ADAPTATS i RESERVA ASCENSOR – D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

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

revisió setembre de 2004

4.

EDIFICIS D’HABITATGES
nova construcció

INTERIOR DE L’HABITATGE ADAPTAT

Identificació habitatge/s: NO ÉS D'APLICACIÓ
PARÀMETRES GENERALS: - Passadissos: amplada mínima 1,10m
- Recorreguts interiors de l’habitatge: per assegurar la maniobrabilitat d’una cadira de rodes, cal considerar que el diàmetre
mínim necessari per efectuar un gir complert és d’1,50 m.
- El paviment és no lliscant
PORTES i OBERTURES:

- Amplada mínima: 0,80m
- Alçada mínima: 2,00 m
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
- A les cambres higièniques les portes s’obren cap enfora o són corredisses.

CAMBRA HIGIÈNICA
ADAPTADA:

- PARÀMETRES GENERALS: - Espai lliure de gir: Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’alçada respecte a terra un espai lliure de gir
d’1,50 m de diàmetre.
- Espai d’apropament a les peces:

Com a mínim n’hi ha una,
formada per un rentamans,
un wàter i una banyera o
dutxa

L’espai d’apropament lateral al wàter, a la banyera, a la
dutxa i al bidet i l’espai frontal al rentamans serà t 0,80 m.

- Paviment: Serà no lliscant
- PORTES:

- Amplada: t 0,80 m.
- Obertura: Cap enfora o ser corredisses.
- Manetes: S’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- RENTAMANS:

- No tindrà peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.

- MIRALLS:

- Tenen col·locat el cantell inferior a una alçada d 0,90 m.

- BARRES DE SUPORT:

- Es disposaran dues barres de suport, col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti
agafar-se amb força en la transferència lateral a wàter i bidet.
- La barra situada al costat de l’espai d’apropament serà abatible.

- AIXETES, ACCESSORIS i
MECANISMES:

- Alçada de col·locació: no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
- Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
- Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no als extrems.

CUINA:

- Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’alçada respecte a terra un espai lliure de gir d’1,50 m de diàmetre, com a mínim.

AIXETES, ACCESSORIS
i MECANISMES

- Les claus de pas, mecanismes elèctrics, porters automàtics, timbres, quadres generals, etc. han d’estar a una alçada mínima de
0,40 m i màxima d’1,40 m sobre el terra, i a una distància de 0,60 m de les cantonades.
- Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

5.

PLAÇA D’APARCAMENT ADAPTADA

Identificació plaça/ces: NO ÉS D'APLICACIÓ
PARÀMETRES GENERALS: - Dimensions mínimes pel vehicle: 2,20 m x 4,50 m
- Espai d’apropament:

SENYALITZACIÓ:

6.

t 0,90 m d’amplada, que pot ser compartit i que ha de permetre la inscripció- davant de la porta del
conductor- d’un cercle d’1,50 m de diàmetre.
Està comunicat amb un itinerari d’ús comunitari adaptat.

- Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça es senyalitzen conjuntament amb el símbol d’accessibilitat a terra i un
senyal vertical visible , amb la inscripció “reservat a persones amb limitacions”

RESERVA D’ESPAI PER A ASCENSOR PRACTICABLE
A l’espai previst per a un ascensor practicable, no es permet la col·locació de cap ascensor que no sigui practicable.

PARÀMETRES GENERALS
per a un ascensor practicable
(correspon a un ascensor per a
6 persones i 450Kg)

RECINTE t

FOSSAT t

TIPUS D’ASCENSOR
v d 1m/s

Amplada Fondària

Espai sobre última parada

Amplada portes

Profunditat

HIDRÀULIC

1,55 m 1,55 m

3,40 m

0,80 m

ELÈCTRIC

1,55 m 1,65 m

3,60 m

1,55 m 1,65 m

3,60 m

ELÈCTRIC amb
A títol orientatiu i sempre d’acord
sala de màquines
amb els requeriments del fabricant) en recinte

SALA DE MÀQUINES t
Amplada

Fondària

1,20 m

2,00 m

2,00 m

Alçada lliure mínima

2,00 m

0,80 m

1,20 m

1,55 m

2,20 m

2,00 m

0,80 m

1,40 m

Sala de màquines en recinte
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PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 BT-10)

DADES DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR:
Situació: CAN PATATES
Municipi : VILADEMULS

Promotor: PERE MORGADES

HABITATGE
ELECTRIFICACIÓ

BÀSICA

ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)
2

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

WT

PREVISIÓ DE
CÀRREGUES

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

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

Electrificació

Càrregues Complementàries (W)

Càrrega de
l’habitatge (W)

Bàsica t 5.750 W
Elevada t 9.200 W

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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CÀRREGA TOTAL DE L’HABITATGE

E-Instal·lacions elèctriques en BT (Habitatge unifamiliar)

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

Piscina

Jardí

Altres

CÀRREGA TOTAL HABITATGE

Altres

7.000,00

WT

WT=

7.000,00

W

7,00

kW

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS
LÍNIES ELÈCTRIQUES

màx. CAIGUDA
DE TENSIÓ (1)

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)
INSTAL·LACIÓ
INTERIOR

Habitatges
Altres
instal·lacions
receptores

1,5 % V
Qualsevol circuit

3%V

Circuit enllumenat

3%V

Altres usos

5%V

SECCIÓ
MÍNIMA
(mm2)
6
Segons
circuit

(1) El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal·lació interior i la
derivació individual de forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors
límits especificats per ambdós.

LÍNIES ELÈCTRIQUES

INTENSITAT

MONOFÀSIQUES
(Voltatge 230V)

P
I=
V u cos M

TRIFÀSIQUES
(Voltatge 400V)

I=

P
cos M u V u 3

CAIGUDA DE TENSIÓ
e=

2uPuL
J usu V

e=

PuL
J usu V

I

Intensitat (A)

e Caiguda de tensió (V)

V
P

Voltatge (V)
Potència activa (W)

L Longitud real línia (m)
s Secció conductor de fase (mm2)

cos J

Factor de potència 1

J Conductivitat (m/ :mm2)
(Cu = 56; Al = 35; Fe = 8,5)

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

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

Disposició

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

Punts de posta a terra

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

Conductors

Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció t 25mm2
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.

Data: ABRIL 2021

L’arquitecte/a: EMILI SALAVEDRA / MÒNICA ROVIRA
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PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 BT-10)
CIRCUITS (BT-25)
ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:
Circuits obligatoris
C1

Valors màxims
Punts/circuit

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals
(a més dels bàsics)
C6

✔ Il·luminació

20

C7

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

20

-

2

C8

✔ Previsió calefacció elèctrica.

-

5.750 W

C3
C4

Rentadora, rentavaixelles i acumulador
elèctric

3

C9

✔ Previsió condicionament d’aire

-

5.750 W

C5

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

6

C10

✔ Assecadora independent

C11
C12

✔

1

-

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

-

2.300 W

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

C3 o 2
C4 o 3
C5 o 6

-

PUNTS D’UTILITZACIÓ
ESTANÇA

CIRCUIT

Accés

C1

Vestíbul

C1

C2

revisió desembre de 2004
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Potència/circuit
-

30

Punts d’il·luminació
Preses de corrent d’ús general i
frigorífic
Cuina i forn

C2

E-Instal·lacions elèctriques en BT (Habitatge unifamiliar)

Valors màxims
Punts/circuit
30

C1

C2

Dormitoris

Banys

Passadissos
o
distribuïdors

Cuina

Terrassa i
vestidors
Garatges
unifamiliars i
altres

C8
C9
C1

MECANISMES:

NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons

COMPLIMENT EN
PROJECTE

Superfície (S) o Longitud (L) estança

E. Bàsica

amb un MÍNIM de

Polsador timbre

-

1

E. Elevada
✔

Punts de llum

-

1

✔

Interruptor 10 A

-

1

✔

Base 2p+T de 16 A

-

1

✔
✔

2

2

Punts de llum

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

1

Interruptor 10 A

1 per cada punt de llum obligatori

1

Base 2p+T de 16 A

2

1 per cada 6 m (arrodoniment superior)
2

3

✔
(1)

✔

Presa de calefacció

2

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

1



Presa d’aire condicionat

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

1



2

2

✔

Punst de llum

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

1

✔

Interruptor 10 A

1 per cada punt de llum obligatori

1

✔

C2

Base 2p+T de 16 A

1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)

3 (1)

✔

C8

Presa de calefacció

-

1



C9

Presa d’aire condicionat

-

1



C1

Punts de llum

-

1

✔

✔

Interruptor 10 A

-

1

✔

C5

Base 2p+T de 16 A

-

1

✔

C8

Presa de calefacció

-

1

C1

Punts de llum

1 cada 5 m de longitud

1

✔

Interruptor/commutador 10A

1 a cada accés

1

✔

C2

Base 2p+T de 16 A

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

1

✔

C8

Presa de calefacció

-

C1





1
2

2

Punts de llum

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

1

✔

Interruptor 10 A

1 per cada punt de llum obligatori

1

✔

C2

Base 2p+T de 16 A

extractor i frigorífic

2

✔

C3

Base 2p+T de 25 A

cuina i forn

1

✔

C4

Base 2p+T de 16 A

rentadora, rentavaixelles i acumulador

3

✔

C5

Base 2p+T de 16 A

sobre el pla de treball

3

C8

Presa de calefacció

-

1



C10

Base 2p+T de 16 A

assecadora

1



C1

C1

C2

2

2

(2)

✔

✔
✔

Punts de llum

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

1

Interruptor 10A

1 per cada punt de llum obligatori

1

Punts de llum

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

1

✔

Interruptor 10A

1 per cada punt de llum

1

✔

1

✔

Base 2p+T de 16 A

2

2

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

(1) On es prevegi la instal·lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina
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PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 BT-10)
ESQUEMES UNIFILARS TIPUS
- Es col·locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal·lats. En el cas de que el circuit C4 es desdobli en una
línia independent per a cada aparell, s’accepta la instal·lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5.
- Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles
(30 per a C1 i 20 per a C2).
ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS
CIRCUITS

ESQUEMA A

Interruptor de
Control de
Potència

IGA

ID

Interruptor
General
Automàtic

Interruptor
Diferencial

revisió desembre de 2004
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ICP
Interruptor de
Control de
Potència

✔

IGA
Interruptor
General
Automàtic

ID

nombre
punts d

Long.
d (m)

16

30

28,9

2x2,5+2,5

20

20

30,1

(2)

Il·luminació

C2

Preses
generals

C3

Cuina i forn

2x6+6

25

2

46,3

C4

Rentavaixelles
rentadora i
termo elèctric

2x4+4

20

3

38,6

C5

Banys i
cuina

2x2,5+2,5

20

6

30,1

Ø tub
(mm)

nombre
punts d

Long.
d (m)

16

30

28,9

2x2,5+2,5

20

20

30,1

CIRCUITS

ESQUEMA B

Ø tub
(mm)

C1

(3)

ICP

(1)

Conductor
s t (mm2)
2x1,5+1,5

(1)

Conductor
s t (mm2)

(2)

C1

Il·luminació

C2

Preses
generals

C3

Cuina i forn

2x6+6

25

2

46,3

C4

Rentadora

2x2,5+2,5

20

1

30,1

C4

Rentavaixelles

2x2,5+2,5

20

1

30,1

C4

Acumulador
elèctric

2x2,5+2,5

20

1

30,1

C5

Banys i
cuina

2x2,5+2,5

20

6

30,1

Ø tub
(mm)

nombre
punts d
30

28,9

Interruptor
Diferencial

2x1,5+1,5

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA

Exemple:
Habitatge amb calefacció elèctrica o aire condicionat, i necessitat de desdoblament dels
circuits C1 i C2 (il·luminació i preses generals d’endolls respectivament), reg i piscina.
10A

C1

10A

25A
30mA

25A

25A
ID
Interruptor
Diferencial

CIRCUITS
Il·luminació

(1)

Conductor
s t (mm2)
2x1,5+1,5

(2)

16

2x1,5+1,5

(2)

16

30

28,9

potència
màxima

46,3

C6

Il·luminació

C8/9

Calefacció /
Aire condicionat

2x6+6

25

C8/9

Calefacció /
Aire condicionat

2x6+6

25

C

Gestió

10A
1 1

Long.
d (m)

2x1,5+1,5

(2)

16

40A

5.750W
potència
màxima

5.750W
potència
màxima

2.300W

46,3
28,9

16A

ICP
Interruptor de Control de
Potencia

IGA
Interruptor General
Automàtic

25A
30mA

16A

25A

ID
Interruptor
Diferencial

(3)
20A

Preses grals.

2x2,5+2,5

20

20

30,1

C7

Preses grals.

2x2,5+2,5

20

20

30,1

C3

Cuina i forn

2x6+6

25

2

46,3

C4

Rentavaixelles
rentadora i
termo elèctric

2x4+4

20

3

38,6

C5

Banys i cuina

2x2,5+2,5

20

6

30,1

Cw

Piscina

16A
16A
16A

16A

ID
Interruptor
Diferencial

C2

Cx

Cy
ID
Interruptor
Diferencial

(1)

Reg

Cz

Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si
no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19)
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics
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PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 BT-10)
CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
UN ÚNIC USUARI ✔

1
2

8
11

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

Conductors

13

3/9 10

XARXA DE SUBMINISTRAMENT

Aïllament

t 0,6 / 1 kV

Secció mínima t 6mm2 (Cu); t 16mm2 (Al)

12

8

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

Conductors

2

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

1
3/9

FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16)
Al no existir la Línia General d’Alimentació el fusible de la Caixa General
de protecció (3) coincideix amb el fusible de seguretat (9)

10
11

COMPTADORS (BT 16)
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP) (BT 17)

Intensitat
DOS USUARIS ALIMENTATS DES D’UN MATEIX PUNT

8

E-Instal·lacions elèctriques en BT (Habitatge unifamiliar)
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13
12

12

8

11

10 3/9

3/9 10

2

13
11

12

13

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

DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17)

- Interruptor General
Automàtic (IGA)

Intensitat t 25A
Accionament manual

- Interruptor Diferencial (ID)

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

- Interruptors Omnipolars
Magnetotèrmics

Per a cada un dels circuits
interiors

INSTAL·LACIÓ INTERIOR (BT 25)

Conductors

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

1
14

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

PREVISIÓ D’ESPAIS PEL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1

XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07)

2

ESCOMESA (BT-11)
Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas
(consultar amb l’empresa de serveis)

8

11

12

3/7

CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA (CGP) (BT-13)
- No s’admet en muntatge superficial
- Nínxol en paret (mesures | 55x50x20 cm)
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m

8

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (BT-15)
Col·locació
Conductors aïllats en:
- tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial Dext t 32mm
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%.

3/7

- Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels
conductors en un 100%.

2

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica.

1

11

CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17)
Col·locació
Immediatament abans dels altres dispositius generals de
comandament i protecció, en compartiment independent i
precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix
Quadre de l’habitatge

12

DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17)
Col·locació:
Al costat de la porta d’entrada entre 1,40m i 2,00m d’alçada.
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13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27)
Als locals que contenen banys o dutxes es
contemplen quatre volums amb diferent grau de
protecció.
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada
del volum.
Els cel-rasos i mampares no es consideren barreres a
efectes de separació entre volums.
VOLUM 0
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa.
VOLUM 1
Limitat per - El pla horitzontal superior al volum 0 i el
pla horitzontal situat a 2,25m per sobre
del terra
El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús
d’un estri.
VOLUM 2
Limitat per

R 0.60

R 0.60

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

R 0.60

R 0.60

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

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

Mecanismes (1)
Altres aparells fixos (2)

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

VOLUM 1

Mecanismes (1)

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

Altres aparells fixos (2)

VOLUM 2

Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)

VOLUM 3

Mecanismes (1)
Altres aparells fixos (2)

Aparells alimentats a MBTS (12V ca o 30V cc)
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de
corrent diferencial de valor d 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41
No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada
fora dels volums 0,1 i 2.
Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o
UNE-EN 61558-2-5
Tots els permesos per al volum 1
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41
Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits
de la norma UNE 20.460-4-41
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FITXA PREVISIÓ D’ESPAIS PER A TELECOMUNICACIONS

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

IT

I n s t a l ·l a c i o n s T e l e c o m u n i c a c i o n s e n h a b i t a t g e s u n i f a m i l i a r s
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Referència de projecte:

El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les Infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis
de telecomunicació a l’interior de les edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres aspectes, la distribució interior
dels habitatges establint un nombre mínim de preses per a l’interior de l’habitatge. Malgrat que l’àmbit d’aplicació del
Reial Decret 346/2011 exclogui indirectament els habitatges unifamiliars aïllats (*) es recomana que les prestacions a
nivell de telecomunicacions d’aquests habitatges no siguin inferiors a les d’un habitatge que pertany a un
edifici plurifamiliar o a un conjunt d’habitatges unifamiliars en filera i per tant la distribució de preses interiors de
l’habitatge que s’exposa a continuació es considera vàlida per a tot tipus d’habitatges.

registres d’acabament de xarxa (RTR)”Terminación de Red”
Dimensions

Ubicació:
- en l’interior de l’habitatge, local, o estança comuna de l’edificació.
- alçada de col·locació respecte al terra
t 0,2m i d 2,3m.

Tipus de registres:

alçaria amplada fondària

Registres segons col·locació

(cm)

en 1 envolvent

Encastats a
envà
en 2 envolvents

50

60

8

50

30

8

Encastat a un altre element constructiu

30

40

30

- encastats o de superfície quan les canalitzacions siguin en canal

Observacions:
- Disposaran dues preses de corrent

Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels
serveis RTV, en 2 envolvents:
STDP + TBA 

envolvent única d’acord a opcions anteriors

RTV 

20 x 30 x 6

canalització interior d’usuari
Característiques:
- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella
- s’hi intercalaran els registres de pas necessaris (veure 9)

Tubs

Canals

Safates

Independents, encastats i de  20mm

En muntatge superficial o enrasats, amb 3
espais independents, com a mínim

Admeses en locals comercials

distribució a l’interior de l’habitatge (Real Decret 346/201, annex III 5.13)
nombre mínim de preses:
- En cada una de les dues estances principals:
- 2 registres per a preses de cables de parells trenats,
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de TBA,
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV.
- A la resta d’estances (no inclosos banys i trasters):
- 1 registres per a preses de cables de parells trenats, i
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV.
- Proper als PAU:
- 1 registre per a presa configurable.

aspectes generals
Compatibilitat electromagnètica
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica d 10:

Seguretat entre instal·lacions
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis.

- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de les dels altres serveis. Es garantirà una
separació t 10cm en traçat paral·lel i t 3cm per a creuaments. (en el cas de la canalització interior serà suficient garantir t 3cm en ambdós casos).

Nota:
(*)

Àmbit d’aplicació: El RD 346/2011 s’aplica a:
1. A tots els edificis i conjunts immobiliaris en els que existeixi continuïtat en la edificació, d’ús residencial o no, i
siguin o no de nova construcció, que estiguin acollits, o s’hagin d’acollir, al règim de propietat horitzontal regulat per
la Llei 49/1960 de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
2. Als edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per termini superior a 1any, excepte els
que alberguin un únic habitatge.

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

OCT Oficina Consultora Tècnica
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e q u i p s d e c a p t a c i ó , a d a p t a c i ó i d i s t r i b u c i ó d e s e n y a l d e R T V i R T V S AT
Ubicació:
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, per a la instal·lació d’elements de
captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit.

Equips de captació i adaptació:
Pals d’antenes
- Materials resistents a la corrosió
- Alçària màxima d 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes)
- Distàncies de separació:
- a línies elèctriques t 1,5 longitud del pal
- a l’obstacle o pal més proper t 5m
- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra
< 20m: 130 km/h
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua o, com a mínim, garantiran la seva evacuació
Antena Terrestre
- El pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb cable de secció t 25 mm2
A n t e n a s e r v e i p e r s a t è l ·l i t
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui establir contacte hauran d’estar a
potencial de terra o adequadament aïllades.
- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció t 25 mm2 amb el sistema de protecció general de
l’edifici.

e s q u e m a d e l a i n s t a l ·l a c i ó

PAU

Cuina

Sala

Habitació 1

Habitació 2

a prop

Habitació n-1 Habitació n

llegenda
Registre de presa de parells trenats

Registre de presa de cable coaxial RTV

Registre de presa de cable coaxial TBA

Registre configurable

Presa de corrent (*) 16 A a 50 cm com a màxim del registre de presa . Aquesta presa de corrent no incrementa necessàriament el
nombre d’endolls mínims per estança que estableix el REBT 2002.

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

OCT Oficina Consultora Tècnica

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

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

DADES DE L'EDIFICI:

Situació:
CAN PATATES
Municipi:
VILADEMULS
Nova edificació
X

Comarca
Reconversió d'antiga edificació

EL PLA DE L'ESTANY
Gran rehabilitació

USOS DE L'EDIFICI:

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,

Habitatge

X

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències,

secundària, universitària i professional)

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

albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

bancs,oficines)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE (1)
M

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

X
X
X

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

P

A

X

X

X

X

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

ENERGIA tots els usos

AILLAMENT TÈRMIC

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 0,70 W/m2K
(2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :

PROTECCIÓ SOLAR

Km  3,30 W/m2K

X

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre
els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

USUARIS DE L'EDIFICI

10

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
0

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

demanda ACS a 600
zona climàtica

280

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

X

l/dia

III

contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS

% (4)

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

PRODUCCIÓ D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

X

X

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

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

RENTAVAIXELLES

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

70 %

% (5)

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

X

X

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PRODUCTES

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

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

X

X

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

150

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

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

X
al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari
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ECOEFICIÈNCIA

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

PROJECTE D'EXECUCIÓ
(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE
M

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

P

A

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

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

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

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

PUNTS

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

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

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

5

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

6

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

6

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

5

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

4

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

6

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

8

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

4

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

5

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

4

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

4

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

5

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

8

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

7

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

3

M

P

A

X

5

6

X

X

X

8

X

X

X

19
RESIDUS D'OBRA tots els usos

PROJECTE

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS

(5)

Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)
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PLÀNOLS
1.- SITUACIÓ / EMPLAÇAMENT / ORTOFOTOPLÀNOL
2.- ESTAT ACTUAL – TOPOGRAFIA
3.- ESTAT ACTUAL – PLANTA BAIXA / PLANTA PRIMERA
4.- ESTAT ACTUAL – FAÇANA SUD / FAÇANA OEST
5.- ESTAT ACTUAL – FAÇANA NORD / FAÇANA EST
6.- POUM / AMPLIACIONS POSSIBLES / AMPLIACIONS PROPOSADES
7.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: PLANTA BAIXA (e:1/100)
8.- REHABILITACIO/RECOSNTRUCCIÓ: PLANTA PRIMERA (e:1/100)
9.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: PLANTA COBERTA
10.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: FAÇANA SUD (PRINCIPAL) / FAÇANA OEST
11.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: FAÇANA NORD / FAÇANA EST
12.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: SECCIÓ
13.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: PLANTA BAIXA (e:1/50)
14.- REHABILITACIO/RECOSNTRUCCIÓ: PLANTA PRIMERA (e:1/50)
15.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: FAÇANA SUD-PRINCIPAL / FAÇANA OEST (e:1/50)
16.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: FAÇANA NORD (e:1/50)
17.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: FAÇANA EST (e:1/50)
18.- REHABILITACIO/RECOSNTRUCCIÓ: COTES
19.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ DECRET HABITABILITAT
20.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ CTE-DB SUA
21.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ CTE-DB SI
22.- REHABILITACIÓ/RECONSTRUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ CTE-DB HS

