PROJECTE B/E DELS VESTIDORS I BAR DEL COMPLEX ESPORTIU DE
VILAGRASSA.
Polígon 5. Parcel.La 21 Vilagrassa (Lleida).
Promotor: Ajuntament de Vilagrassa

Arquitecte: Noemí Bañeres Porta

Memòria Constructiva

ÍNDEX
ÍNDEX ......................................................................................................................................... 1
MG Dades generals ................................................................................................................. 3
MG 1 Identificació i objecte del projecte ................................................................................................ 3
MG 2 Agents del projecte ........................................................................................................................... 3

MD Memòria Descriptiva ......................................................................................................... 4
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida..................................................... 4
MD 2 Descripció del projecte ..................................................................................................................... 4

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits......................................... 4
MD 2.2 Justificació del compliment de normatives ....................................................................... 4
MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes ................. 5
MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes ........................................................................... 6
MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de
l’edifici ............................................................................................................................................................. 8

MD 3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI ................................................................. 8
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat ........................................................... 8

MD 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL ................................................................................................ 8
MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny ................................................... 8
SE 1 Resistència i estabilitat ................................................................................................................. 9
SE 2 Aptitud de servei .......................................................................................................................... 9
SE 3 Integritat dels elements constructius. ........................................................................................ 9
SE 4 Confort dels usuaris. ................................................................................................................... 10
SE 5 Aspecte de l’obra. ..................................................................................................................... 10

MD 3.3 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI....................................................................................... 10
EDIFICI ................................................................................................................................................... 11
SI 5 Intervenció dels bombers: .......................................................................................................... 11
SI 1 Propagació interior: ..................................................................................................................... 12
SI 2 Propagació exterior:.................................................................................................................... 12
SI 3 Detecció, evacuació d'ocupants: ........................................................................................... 12
SI 4 Detecció, control i extinció d’incendis: ................................................................................... 12
SI 6 Resistència al foc de l'estructura: ............................................................................................. 12

MD 3.4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT .................................................................. 13
SUA 1
SUA 2
SUA 3
SUA 4
SUA 5
SUA 6
SUA 7
SUA 8
SUA 9

Seguretat enfront el risc de caigudes ................................................................................ 13
Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat. .............................................. 13
Seguretat enfront de quedar tancat. ................................................................................ 13
Seguretat enfront d’il·luminació inadequada .................................................................. 14
Seguretat per alta ocupació. .............................................................................................. 14
Seguretat enfront del risc d’ofegament ............................................................................ 14
Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment ....................................................... 14
Seguretat enfront del risc de llamps ................................................................................... 14
Accessibilitat............................................................................................................................ 15

MD 3.5 SALUBRITAT ..................................................................................................................... 15
HS 1 Protecció contra la humitat ..................................................................................................... 15
HS 2 Recollida i evacuació de residus ............................................................................................ 15
HS 3 Qualitat de l’aire interior: ......................................................................................................... 16
HS 4 Subministre d’aigua: ................................................................................................................. 16
HS 5 Evacuació d'aigües: ................................................................................................................. 17
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó ...................................................................................... 17
PROJECTE B/E DELS VESTIDORS I BAR DEL COMPLEX ESPORTIU DE VILAGRASSA.
POLÍGON 5. PARCEL·LA 21 VILAGRASSA (LLEIDA).
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VILAGRASSA.
EXPEDIENT: 20 - 362

1

MD 3.6 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL ...................................................................................... 17
MD 3.7 CTE‐HE ESTALVI D’ENERGIA. ............................................................................................ 18
HE 0
HE 1
HE 2
HE 3

Limitació del consum energètic:............................................................................................ 18
Limitació de la demanda energètica: ................................................................................. 18
Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: .......................................................................... 18
Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació:................................................... 18

No li és d'aplicació degut a que la zona de l'edifici aïllada i climatitzada correspon a la zona de
bar, que és inferior a 50 m2. ........................................................................................................ 19
HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària: ......................................................... 19
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica: ...................................................... 19

Normativa de Catalunya. Decret d’ecoeficiència ......................................................................... 19
MD 4 Descripció general dels sistemes ................................................................................................... 23
MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA ................................................................................................................. 23
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny ..................................................... 23
MC 1 Sistema estructural ........................................................................................................................... 23

MC 1.1 Fonamentació i contenció de terres ................................................................................ 23
MC 1.2 Estructura ......................................................................................................................... 23
envolvents i d’acabats exteriors .............................................................................................................. 23

MC 2.1 Façanes ............................................................................................................................ 23
MC 2.2 Coberta. ........................................................................................................................... 24
MC 2.3. Fusteria exterior. ............................................................................................................. 24
MC 2.4. Manyeria. ........................................................................................................................ 25
MC 3 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors ................................................................ 25

MC 3.1 Divisions interiors............................................................................................................. 25
MC 3.2 Revestiments interiors. .................................................................................................... 25
MC 3.3 Solera i paviments ............................................................................................................ 26
MC 3.4 fusteria interior ................................................................................................................ 26
MC 4 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis .................................................................. 26

MC 4.5 Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret
21/2006 adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis........................................... 27
MC 5 Equipaments...................................................................................................................................... 27

MC 5.1 Banys i cuina..................................................................................................................... 27
Mn NORMATIVa APLICABLE .................................................................................................. 28

PROJECTE B/E DELS VESTIDORS I BAR DEL COMPLEX ESPORTIU DE VILAGRASSA.
POLÍGON 5. PARCEL·LA 21 VILAGRASSA (LLEIDA).
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VILAGRASSA.
EXPEDIENT: 20 - 362

2

MG DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:

PROJECTE B/E DELS VESTIDORS I BAR DEL COMPLEX
ESPORTIU DE VILAGRASSA

Objecte de l’encàrrec:

Projecte Bàsic i d'Execució.

Emplaçament:

Polígon 5. Parcel.La 21

Municipi:

25330 Vilagrassa (Lleida)

Referència cadastral:

25306A005000210000JE

MG 2 Agents del projecte
Promotor :
Ajuntament de Vilagrassa
NIF: P2530600B
Adreça: C/ de Tàrrega, 12
25330 Vilagrassa (Lleida).
Telèfon: 973311162

Arquitecte:

Nom: Noemí Bañeres i Porta
Nº col·legiat: 43495/7
NIF: 78085769X
Adreça: C/ Vilantònia, 4 3er B
Telèfon: 973246258
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
El municipi de Vilagrassa (comarca de l'Urgell) es troba a 355 m d'altitud.
L’ajuntament de Vilagrassa disposa d’una zona situada a la part nord del municipi on
actualment hi ha una pista poliesportiva descoberta i una petita edificació en planta
baixa amb un cobert metàl·lic.
A la part superior queda el recinte de la piscina municipal.
L'objecte del projecte és construir una nova edificació dedicada a dos usos vinculats a
la zona esportiva i piscina:
 vestidors
 bar
L'edifici de planta baixa existent es conserva, cobrint-lo, però, amb un parament
vertical del mateix tipus de material que l'obra nova.
Pel que fa a les seves prestacions, l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal,
autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.

MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
El Projecte tracta de la construcció de l'edificació per a ús de bar i vestidors.
L'edifici és de tipologia aïllada i té la seva façana principal més o menys paral·lela al
Carrer de Sebastià Sala i Bonastre, tot i que la construcció està endinsada en la finca
on s'ubica .
El carrer d'accés als vestidors, però, és un perpendicular que ve del carrer esmentat i
acaba en una rotonda, doncs no té sortida. Està urbanitzat i disposa de serveis.
Dins el solar a edificar existeix actualment una caseta de planta baixa, destinada a
instal·lacions de la piscina municipal.
MD 2.2 Justificació del compliment de normatives
Planejament:
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilagrassa. Text refós d'Abril de 2010.

Zonificació: Zona d'Equipaments.
PROJECTE B/E DELS VESTIDORS I BAR DEL COMPLEX ESPORTIU DE VILAGRASSA.
POLÍGON 5. PARCEL·LA 21 VILAGRASSA (LLEIDA).
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VILAGRASSA.
EXPEDIENT: 20 - 362

4

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1”Descripció general
del projecte i dels espais exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció dels
diferents usos que es donen en aquest edifici, indicant les seves característiques
principals.
Edifici aïllat de planta baixa, dividit en dos usos diferenciats: bar, i vestidors d'ús lúdic i
esportiu; cada un dels usos distribuït en les següents dependències:
Vestidors:





dos zones de vestidors, simètriques, amb espai de vestuari i zona amb 4 dutxes,
local dedicat a infermeria, que també és un vestidor adaptat, per a ús
principal de l''arbit,
sala d'instal·lacions, darrera l'infermeria
lavabos per a ús dels usuaris dels vestidors i també per ús públic.

Bar:




bar amb zona de barra i zona de taules.
lavabo adaptat, pels usuaris del bar i del públic en general.
espai per a cuina. (el projecte no contempla ni el mobiliari ni els
electrodomèstics de la cuina, no obstant, si que s'han previst les instal·lacions
de fontaneria, sanejament i electricitat necessàries per al seu futur
funcionament.
*Per tal que la futura cuina, un cop instal·lats els electrodomèstics, no es
consideri local de risc especial, serà imprescindible que la campana extractora
porti incorporat un sistema automàtic d'extinció.
En el cas que no s'instal·li el sistema automàtic d'extinció en la campana, el
local de la cuina haurà de complir els requisits establerts en la taula 2.2
"Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios", de la
Secció SI1 del CTE, segons el tipus de risc (baix, mitjà o alt) que determini la
potència instal·lada dels aparells de la cuina.

Tots els tancaments verticals de la zona de vestidors, tenen una alçada de 2,30 m,
quedant un espai lliure sense tancament, des d'aquesta alçada fins la coberta general
de tot l'edifici.
Al bar, però, es col·locarà una paret de maó foradat (totxana) de cantell, a partir dels
2,30 m d'alçada, per garantir el tancament fins la coberta. Aquesta paret, per la cara
exterior, s'arrebossarà i es revestirà amb rajola ceràmica esmaltada rectangular de
petit format. Per l'interior, s'arrebossarà i es pintarà o bé passarà l'extradossat per sobre.
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes
SUPERFÍCIE ÚTIL
1

BAR

2

CUINA BAR

6.91 m²

3

HALL

4.49 m²

4

LAVABO ADAPTAT

5.76 m²

5

DISTRIBUIDOR 1

4.31 m²

6

VESTIDOR 1

7

LAVABO VESTIDOR 1

5.32 m²

8

DISTRIBUIDOR 1

4.31 m²

9

VESTIDOR 2

10

LAVABO VESTIDOR 2

5.32 m²

11

ÀRBIT-INFERMERIA

9.62 m²

12

INSTAL·LACIONS

6.56 m²

TOTAL SUP. ÚTIL INTERIOR:
BARRA BAR

44.28 m²

13.90 m²

13.90 m²

124.68 m²
3.28 m²

TERRASSA BAR

46.11 m²

PAVIMENT EXTERIOR 1

25.75 m²

PAVIMENT EXTERIOR 2

35.64 m²

TOTAL SUP. ÚTIL EXTERIOR:

110.78 m²
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SUPERF. CONSTRUIDA OBRA NOVA
BAR

60.03 m²

VESTIDORS

31.78 m²

LAVABOS

19.61 m²

ÀRBIT-INFERMERIA

10.97 m²

INSTAL.LACIONS
TOTAL SUP. CONSTRUIDA EDIFICACIÓ:

7.68 m²
130.06 m²

EXT1.2 ACCÉS EXTERIOR PORXAT (50 %)

50.86 m²

TOTAL SUP. CONSTRUIDA EXTERIOR:

50.86 m²

TOTAL SUP. CONSTRUIDA EXISTENT (Edificació existent):

36.49 m²
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les
característiques de l’edifici
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat i seguretat que
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE,
així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de
l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la
següent manera:
- Funcionalitat
 Accessibilitat
- Seguretat

 Estructural
 en cas d’Incendi
 d’Utilització

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus
requisits específics i prestacions de les solucions.

MD 3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
Així doncs:
L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un
itinerari accessible.
En annex a aquesta memòria s’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA
on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari.

MD 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL
MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny
Segons l’estudi geotècnic realitzat al solar, resulten les següents característiques del
terreny:


No s'ha detectat la presència d’aigua en cap dels sondejos realitzats.



Coeficient de permeabilitat orientatiu entre 10-2 - 10-5 i 10-5 - 10-9 , segons els nivells
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Segons la normativa de construcció sismo-resistent NCSE (B.O.E. 11 d’octubre de
2002) la zona objecte d’estudi presentaria un valor d’acceleració sísmica bàsica
inferior a 0,04 g.



A partir de la taula 8.2.3.b. del Capítol 2 publicada en la EHE 2008, ens situaríem
en uns valors d’agressivitat química front al formigó fort (Qc).



Exposició al radó: En base a les mesures realitzades pel Consejo de Seguridad
Nuclear el terme municipal de Vilagrassa es trobaria dins la Zona 1 pel que fa
a possible exposició al Radó.



La Recomanació de fonamentació de l'estudi geotècnic
fonaments.

és de llosa de

SE 1 Resistència i estabilitat
Es detallaran el conjunt de les accions considerades planta a planta, i es determinarà
el pes propi dels diferents elements constructius, les accions previstes a l’estructura i tots
els materials utilitzats.
S'adjunten al projecte els plànols i els càlculs de l'estructura de l'edifici.
SE 2 Aptitud de servei
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits
de servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els
elements implicats en la deformació.
SE 3 Integritat dels elements constructius.
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les
deformacions acumulades dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa
activa) compleixen:
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids
sense juntes:

L/500

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids
amb juntes:

(1)
L/400 (3)

Sostres sense envans

L/300 (1)

(1) DB SE 4.3
art. 50

(2) EFHE-2002,art.15.2.1

(1)

L/1000 + 0,5cm.
1 cm

(2)
(3)

(3) EHE,

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la
fletxa
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula
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50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar la fletxa.
També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total
màxima a terme infinit compleix:
Tots els sostres
(2) EFHE-2002,art.15.2.1
50

L/250

(2)
(3)

L/500 + 1 cm

(2)

(3) EHE, art.

SE 4 Confort dels usuaris.
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal,
aquesta és prou rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa
relativa és menor de L/350.
SE 5 Aspecte de l’obra.
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és
prou rígida quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents,
la fletxa relativa és menor de L/300.

MD 3.3 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
El projecte, per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els
ocupants de l'edifici dels riscs originats per un incendi, complirà amb els paràmetres
objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques:
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu
interior.
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu
exterior.
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats
per que els ocupants puguin abandonar l’edifici.
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i
instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del
incendi.
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i
d’extinció
SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de
l’estructura durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres
anteriors.
Pels edificis de nova construcció, també és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en les edificis.
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EDIFICI

SI 5 Intervenció dels bombers:
1 Aproximació als edificis:
Els vials d’aproximació dels edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior
a 9 metres han de complir les següents condicions:
Condicions dels vials d’aproximació
Amplada útil:

Normativa

Mínim
Façanes accessibles > 10 m.
Carrers amplada total >12m.
Carrers amb trams corbats
Alçada de pas
Capacitat portant

Projecte
3,50
4,00
6,00
7,20
4,50
20,00






=

m.
m.
m.
m.
m.
kN/m
2

Pendent
(1) DB-SI

vehicle =
<
241/1994

150,00 kN
15,00 %

(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)

=

m.
m
---

=
=

m.
kN/m2

=
=

kN
%

(2) Decret

L’edifici que ens ocupa té una altura d’evacuació descendent de 0,00 m, per tant, no
és necessari que compleixi les condicions esmentades.
2 Entorn dels edificis:
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 metres han de
disposar d’un espai de maniobra al llarg de les façanes dels accessos principals, que
compleixi les següents condicions:
Condicions de l’entorn davant de les façanes
Normativa
8,00
Amplada total

Amplada útil
5,00

Alçada lliure
La de l'edifici
Sep. màxima vehicle-edifici
23,00
Distància màxima a accés
30,00
principal
Pendent
<
10%
Capacitat portant
=
20,00
vehicle =
150,00
punxonament =
100,00

m.
m.
m.
m.

(2)
(1)
(1)
(1)

=
=
=

(1) (2)
kN/m2
kN
kN

(1) (2)

=
=
=

Projecte
m.
m.
m.
m.
m.
m.
kN/m2
kN
%
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(1) DB-SI

241/1994

(2) Decret

L’edifici que ens ocupa té una altura d’evacuació descendent de 0,00 m, per tant, no
és necessari que compleixi les condicions esmentades.
SI 1 Propagació interior:
Compartimentació edifici:
Es detalla en la memòria d'instal·lacions.
SI 2 Propagació exterior:
No hi ha parets mitgeres amb altres edificis.
SI 3 Detecció, evacuació d'ocupants:
1 Càlcul de l’ocupació:
Es considera una ocupació de 36 persones. Es detalla en la memòria d'instal.lacions
2 Número i disposició de sortides:
Es detalla en els plànols d'instal·lacions, protecció contra incendis.

SI 4 Detecció, control i extinció d’incendis:
1 Dotació d’instal·lacions:
Extintors portàtils
Es disposarà d'un extintor d’eficàcia mínima 21A-113B a menys de 15 metres de
qualsevol punt de l'establiment. Es situaran entre 80 cm i 120 cm sobre el terra
Es detalla en la memòria i plànols d'instal.lacions.
SI 6 Resistència al foc de l'estructura:
La resistència al foc dels elements estructurals principals, serà R 90.
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La coberta de l'edifici serà de panell sandvitx de 30 mm de gruix, formada per dues
planxes d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix i aïllament de poliuretà, recolzada sobre
corretges d'acer laminat de perfil tubular rectangular de 40x80x3 mm, suportades per
perfils IPE 270. En la zona del bar, les jàsseres aniran revestides amb morter ignífug de
ciment i perlita amb vermiculita per complir una R-90.

MD 3.4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen
les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures
i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu
accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones
amb discapacitat.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document
Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a
l’Habitatge, el D. 141/2012 de “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges” i al
D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències
bàsiques del SUA als quals es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen
tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten annexes a la memòria.
SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels
desnivells, les característiques de les rampes i de les escales, i la neteja de vidres
compliran el DB SUA 1.
Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres
arquitectòniques també compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei
20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, els
habitatges unifamiliars queden exclosos del seu compliment.

No hi ha rampes, desnivells ni escales. El paviment complirà aquest apartat.
SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat.
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o
practicables de l’edifici complint el DB SUA 2.
No hi ha elements interiors susceptibles d'impacte o enganxada.
SUA 3 Seguretat enfront de quedar tancat.
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un
recinte complint el DB SUA 3.
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En els banys es col·locaran tancaments de fàcil ús i de possible obertura des de fora,
en cas de tancament accidental.
SUA 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un
enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’il·luminació seran:
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exterior

Exclusiva per a persones

Escales

10

Resta de zones

5

Per a vehicles o mixtes
Interior

Exclusiva per a persones

10
Escales

75

Resta de zones

50

Per a vehicles o mixtes
factor d’uniformitat mitjà

50
fu ≥ 40%

A la memòria d'instal·lacions s'especifica aquest punt.
SUA 5 Seguretat per alta ocupació.
Aquesta exigència bàsica només és aplicable a edificis previstos per a més de 3000
espectadors drets.

SUA 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament
Aquesta exigència bàsica només és aplicable per a piscines d’ús col·lectiu, i en
queden excloses les piscines d’habitatges unifamiliars.
El projecte no contempla cap piscina.

SUA 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment
Les característiques constructives, protecció dels recorreguts peatonals, i senyalització
de les zones d’aparcament i de circulació de vehicles en els edificis compliran el DB
SUA 7.
Queden exclosos del compliment d’aquesta norma els garatges d’habitatges
unifamiliars.
No es projecta cap aparcament.
SUA 8 Seguretat enfront del risc de llamps
Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SUA 8.
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S'adjunta fitxa justificativa.

SUA 9 Accessibilitat


S’estableix l’accessibilitat a l’exterior de l’edifici, disposant –al menys- un
itinerari accessible que comuniqui amb l’entrada principal. En conjunts
d’habitatges unifamiliars l’itinerari accessible anirà des de la zona privada de
cada habitatge fins la via pública i les zones comuns exteriors.

Es projecten zones accessibles al nou edifici que tenen accés accessible, tot i que - des
del carrer - la caseta existent no deixa prou espai de paviment perquè pugui haver un
itinerari accessible fins a l'edifici.
Malgrat això, està pensat fer una nova fase de paviment en el futur, que farà que el
pas pavimentat des de la zona de piscina sigui molt més ample i permeti l'itinerari
accessible des del carrer.

MD 3.5 SALUBRITAT

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint
la protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments),
disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de
l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici
HS 1 Protecció contra la humitat
Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels
edificis i als seus tancaments complint el DB HS 1, tenint en compte els següents
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:
Pel que fa al disseny de les façanes:
- grau d’exposició al vent: zona eòlica C
- zona pluviomètrica IV
- l’altura de coronament de l’edifici és inferior a 15m, en un entorn tipus E0
El que suposa un grau d’impermeabilitat 3.

HS 2 Recollida i evacuació de residus
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L'edifici disposarà d'espais individuals a l’interior de cada habitatge per a contenidors
selectius, i també d'espais comunitaris per a contenidors, d'acord amb el DB HS 2 i
també l’article 7 del Decret d’ecoeficiència 21/2006 i la normativa municipal.
L'edifici no és d'ús habitatge, d'acord amb el DB HS.
Es disposaran contenidors interiors tant als vestidors com al bar. Aquests es buidaran als
contenidors municipals corresponents, situats al vial.
HS 3 Qualitat de l’aire interior:
L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions
de disseny d'acord amb el DB HS 3.
La zona d'instal·lacions, vestidors i lavabos, està permanentment ventilada per la seva
part superior, doncs els paraments verticals no arriben a la coberta.
El bar disposarà d'admissió i extracció d'aire, a part de l'extracció de fums de la cuina.
Es desenvolupa aquest apartat a la memòria d'instal·lacions.
HS 4 Subministre d’aigua:
L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministrament d’aigua i equipament
higiènic d'acord amb el DB HS 4.
Es desenvolupa aquest apartat a la memòria d'instal·lacions.
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HS 5 Evacuació d'aigües:
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de
dissenys, dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres
del article 3 del Decret d’ecoeficiència 21/2006.
Tots aquests requisits queden grafiats als plànols de distribució i instal·lacions del
projecte.

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
Segons l'Apèndix B del CTE- DB-HS, en el seu punt HS6 - Protecció enfront el radó, el
municipi de Vilagrassa, està classificada dins la zona 1.
Segons el punt l'apartat 1 Àmbit d'aplicació, en el seu punt 2:
"2 Esta sección no será de aplicación en los siguientes casos:
a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;
..."
I la definició de local habitable del mateix Document Bàsic és:
"Local habitable: Recinte interior destinat al ús de persones la densitat d'ocupació del
qual i el temps d'estada exigeix unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat
adequades. Es consideren locals habitables, dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta
secció, per exemple:
- habitacions i estances (dormitoris, menjadors, sales, cuines, banys, lavabos,
distribuidors interiors dels habitatges, etc.);
- recintes de treball o oberts al públic com aules, biblioteques, habitacions
hospitalàries, despatxos, sales d'espera o de reunions, etc."

Els espais de l'edifici, doncs, no es consideren habitables, pel que no és necessari el
compliment d'aquest apartat.

MD 3.6 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL

Segons s'estableix en el punt 2.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo del DB-HR, "Las
exigencias de aislamiento acústico entre un recinto y el exterior se aplican sólo a los
recintos protegidos del edificio".
PROJECTE B/E DELS VESTIDORS I BAR DEL COMPLEX ESPORTIU DE VILAGRASSA.
POLÍGON 5. PARCEL·LA 21 VILAGRASSA (LLEIDA).
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VILAGRASSA.
EXPEDIENT: 20 - 362

17

Es tracta d'un edifici aïllat que no conté recintes protegits, per tant no li és d'aplicació
aquest apartat.
Als annexos a la memòria d'instal·lacions, s’adjunta la fitxa resum de les exigències del
DB HR.

MD 3.7 CTE-HE ESTALVI D’ENERGIA.

HE 0 Limitació del consum energètic:
No li és d'aplicació degut a que la zona de l'edifici aïllada i climatitzada correspon a la
zona de bar, que és inferior a 50 m2.
HE 1 Limitació de la demanda energètica:
No li és d'aplicació degut a que la zona de l'edifici aïllada i climatitzada correspon a la
zona de bar, que és inferior a 50 m2.
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques:
Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb
el vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE)
Es detalla a la memòria d'instal·lacions.
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació:
S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l’edifici projectat,
segons la següent taula:
Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación
Zonas de actividad diferenciada
administrativo en general
andenes de estaciones de transporte
pabellones de exposición o ferias
salas de diagnóstico (1)
aulas y laboratorios (2)
habitaciones de hospital (3)
recintos interiores no descritos en este listado
zonas comunes (4)
almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas
aparcamientos
espacios deportivos (5)
estaciones de transporte (6)
supermercados, hipermercados y grandes almacenes
bibliotecas, museos y galerías de arte
zonas comunes en edificios no residenciales
centros comerciales (excluidas tiendas) (7)
hostelería y restauración (8)
religioso en general

VEEIlímite
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
8,0
8,0
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salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de
ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (9)
tiendas y pequeño comercio
habitaciones de hoteles, hostales, etc.
locales con nivel de iluminación superior a 600lux

8,0
8,0
10,0
2,5

No li és d'aplicació degut a que la zona de l'edifici aïllada i climatitzada correspon a la
zona de bar, que és inferior a 50 m2.
HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària:
Per el càlcul de la demanda en compliment del CTE DB HE 4, s’utilitza l’annex F de
demanda orientativa d’acs per usos diferents al de residencial privat, essent el cas dels
vestuaris 21 litres/dia per persona i el bar 1 litres/dia persona.
Cafeteria 1 litres persona/dia = 26 litres / dia (funciona tot l’any).
Vestuaris i dutxes col·lectives 21 litres persona/dia * 10 persones = 210 litres/dia
(funciona dos mesos i mig a l’estiu).
En el cas dels vestuaris, si fem el còmput anual d’aigua calenta sanitària, tenint en
compte que el consum d’aigua calenta és només, de els dos mesos i mig de l’estiu, el
consum diari anual es redueix a;
75 dies * 210 litres/dia = 15.750 litres, si tenim en compte el consum repartit durant l’any
el consum litres dia és de 43,15 litres/dia.
43,15 litres/dia (vestuaris) + 26 litres/dia (bar) = 69,15 litres/dia
Així doncs, tenint en compte la ocupació calculada segons del CTE DB SI i el volum
d’aigua segons l’annex F del CTE DB HE 4, el consum diari és de 69,15 litres/dia inferior
als 100 litres/dia, no li és d’aplicació la contribució renovable mínima d’energia per
cobrir la demanda d’ACS.

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica:
Els edificis de fins a 5000 m2 de superfície estan exclosos de la obligació d’incorporar
sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia elèctrica per
procediments fotovoltaics.

Normativa de Catalunya. Decret d’ecoeficiència
El Decret 21/2006 d’ecoeficiència, estableix:
Article 1
Objecte
1.1 L'objectiu d'aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d'ecoeficiència
en els edificis:
-De nova construcció.
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-Els procedents de reconversió d'antiga edificació.
-Els resultants d'obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només
excloguin l'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot
l'edifici.
1.2 Els paràmetres ambientals i d'ecoeficiència són d'aplicació en els edificis, de
titularitat pública o privada, destinats a qualsevol dels usos següents:
-Habitatge.
-Residencial col·lectiu (hotels, pensions, residències, albergs).
-Administratiu (centres de l'Administració Pública, bancs, oficines).
-Docent (escoles infantils, centres d'ensenyança primària, secundària, universitària i
formació professional). S
-Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut).
-Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos).
1.3 La incorporació de qualsevol dels usos previstos a l'apartat 2 en un edifici dels
indicats a l'apartat 1 comporta l'obligació d'aplicar els paràmetres ambientals i
d'ecoeficiència previstos en aquest Decret.
Article 2
Paràmetres d'ecoeficiència
Els paràmetres d'ecoeficiència que han de complir els edificis, fan referència a quatre
conceptes:
a) Aigua.
b) Energia.
c) Materials i sistemes constructius.
d) Residus.
Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua:
Es compliran els paràmetres relatius a l'aigua establerts en el Decret 21/2006
d'ecoeficiència.
Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'energia:
Es compliran els paràmetres relatius a l'energia establerts en el Decret 21/2006
d'ecoeficiència.
En el punt 4.4 s'estableix que els edificis que tinguin una demanda d'aigua calenta
sanitària igual o superior a 50 litres/dia a una temperatura de referència de 60ºC,
hauran de disposar d'un sistema de producció d'aigua calenta sanitària que utilitzi per
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al seu funcionament energia solar tèrmica amb una contribució mínima en %, en
funció de les zones de l'annex 2, i de la relació de comarques i mapa de l'annex 3.
Com ja s'ha indicat en l'apartat anterior, en el cas dels vestuaris, si fem el còmput anual
d’aigua calenta sanitària, tenint en compte que el consum d’aigua calenta és només,
de dos mesos i mig de l’estiu, el consum diari anual es redueix a;
75 dies * 210 litres/dia = 15.750 litres, si tenim en compte el consum repartit durant l’any
el consum litres dia és de 43,15 litres/dia, que és inferior a 50 litres/dia, per tant no és
d'aplicació aquest apartat.
Paràmetres d'ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius:

En la construcció de l’edifici per obtenir un mínim de 10 punts s’utilitzaran les
solucions constructives següents:
5

Façana ventilada sud-oest (± 90º)

X

X

X

Coberta ventilada

5

Coberta enjardinada

5

Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. estructura

6

Sistemes preindustrialitzats >= 80% sup. tancaments

5

Asolellament directe >=80% sales

5

Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,63

4

Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,56

6

Transmitància tèrmica tanc exteriors <= Km 0,49

8

Obertures tancaments exteriors exposats o
sobreexposats, doble finestra o balconada

4

Elements horitzontals entre propietats/usuaris
diferents i cob. transitables Ln <= 74 dBA

5

Sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials

5

Sistemes de reaprofitament d’aigües grises i pluvials

8

Utilització d’un producte reciclat

4

Reutilització de residus petris d’enderroc previ

4

Ventilació creuada natural

6

Climatització amb energies renovables

7

Enllumenat comunitari amb detectors de presència

3

Habitatges amb fusteries exteriors R => 28dBA

4

Habitatges amb element horitzontals Ln =< 78dBA

5

Total punts

20
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Al menys una família de productes de la construcció de l'edifici haurà de disposar de:






distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR medioambiente
etiqueta ecològica UNE-EN ISO 14024/2001
etiqueta ecològica UNE 150.025/2005 N

Paràmetres d'ecoeficiència relatius als residus
En la resta d'usos (no habitatge), les diferents entitats privatives hauran de disposar, ja
sigui a l'interior de cadascuna, o bé en un espai comunitari, d'un sistema adequat als
usos previstos que permeti l'emmagatzematge per separat dels diferents tipus de
residus que s'originin, sense perjudici d'allò que disposa la normativa sectorial
d'aplicació.
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MD 4 Descripció general dels sistemes

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
Es realitzarà el moviment de terres necessari fins assolir la cota del nivell de la
fonamentació.

MC 1 Sistema estructural
MC 1.1 Fonamentació i contenció de terres
La fonamentació està formada per llosa de fonamentació de 22 cm de gruix amb una
biga perimetral de 50 cm d'amplada i 36 cm de cantell, sobre una subbase de tot-u
artificial de 50 cm.

MC 1.2 Estructura
L’estructura vertical està formada per pilars metàl.lics d'acer de secció circular de 100
mm de diàmetre i 4 mm de gruix, fixats a plaques d'ancoratge de 250x250x15 mm.
L’estructura horitzontal està formada per jàsseres tipus IPE 270, amb crugies cada 4,10
metres aproximadament, sobre les que recolzen corretges de perfils tubulars
rectangulars 40x80x3mm, sobre les que recolza el panell sandvitx de coberta.

envolvents i d’acabats exteriors
MC 2.1 Façanes
Tots els tancaments verticals de la zona de vestidors, tenen una alçada de 2,30 m,
quedant un espai lliure sense tancament, des d'aquesta alçada fins la coberta general
de tot l'edifici.
Al bar, però, es col·locarà una paret de maó foradat (totxana) de cantell, a partir dels
2,30 m d'alçada, per garantir el tancament fins la coberta. Aquesta paret, per la cara
exterior, s'arrebossarà i es revestirà amb rajola ceràmica esmaltada rectangular de
petit format. Per l'interior, s'arrebossarà i es pintarà o bé passarà l'extradossat per sobre.
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La façana de l'edifici amb front a carrer amb una alçada de 2,30 m serà
principalment de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat
290x140x100 mm, amb revestiment de morter de ciment, acabat color blanc.
La façana de l'edifici amb front a la zona de la piscina amb una alçada de 2,30 m serà
principalment de
fàbrica de maó ceràmic cara vista hidrofugat, llis calat, blanc, de 29x14x5cm,
col·locat formant geometries rectes o corbes segons ubicació.
En l'accés al bar des de la piscina, un dels paraments serà de fàbrica de maó ceràmic
cara vista hidrofugat, llis calat, blanc, de 290x140x50 mm col·locat deixant buits entre
mig i formant gelosia, amb fusteries de vidre en la seva cara interior.
La façana de la zona del bar i cuina, hi haurà un extradossat de plaques de guix
laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 102, 5 mm, muntants cada
400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 1 placa tipus amb
duresa superficial de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques
de llana mineral de roca de densitat de 26 a 35 kg/m3 de 100 mm de gruix.

MC 2.2 Coberta.
La coberta serà lleugera de panells sandvix aïllants d'acer, amb la superfície exterior
grecada i la superfície interior llisa, de 30 mm de gruix i 1000 mm d'amplada, formats
per doble cara metàl.lica de xapa estàndard d'acer,a cabat prelacat, d'espessor
exterior 0,5 mmm i espessor interior de 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de 30 mm de
gruix, de densitat mitjana 40 kg/m3.
Les baixants i canalons de recollida seran de PVC rígid.

MC 2.3. Fusteria exterior.
Bar
Les balconeres de la fusteria exterior del bar serà d'alumini lacat, amb trencament de
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb vidre aïllant de lluna incolora
de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora.
La fusteria exterior que queda darrere el parament de gelosia serà amb vidre aïllant de
lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm de gruix i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent.
La finestra del bar serà d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, amb vidre de lluna
incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6mm de gruix incolora
trempada classe 1.
La porta d'accés al bany adaptat serà d'acer galvanitzat lacat en blanc, amb
bastiment i una fulla batent, amb pany i clau.
Vestidors
PROJECTE B/E DELS VESTIDORS I BAR DEL COMPLEX ESPORTIU DE VILAGRASSA.
POLÍGON 5. PARCEL·LA 21 VILAGRASSA (LLEIDA).
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VILAGRASSA.
EXPEDIENT: 20 - 362

24

Les portes dels vestidors en la façana principal seran corredisses d'acer galvanitzat
lacat en blanc, amb bastiment, pany i clau i guia d'acer galvanitzat lacat en blanc per
a una porta de pes 150 kg aproximadament, 2 carros per a suspensió de la porta,
topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació.
Les portes de la sala d'instal·lacions i vestidors en la façana a la piscina seran batents
de planxa d'acer galvanitzat lacat en blanc, amb bastiment, pany i clau i passadors.

MC 2.4. Manyeria.
Les llindes de les portes seran d'alumini anoditzat i lacat de 260 mm d'amplària i 2,5 cm
de gruix, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües i elements de fixació
L'escopidor de la finestra del bar serà de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm
de gruix, entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu
i fixacions mecàniques.

MC 3 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors
MC 3.1 Divisions interiors.
Algunes de les divisions interiors entre espais estaran formades pel propi tancament de
façana.
Els envans seran de 70 mm de gruix, de fàbrica de maó ceràmic encadellat per
revsestir de 33x30x7 cm per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:6.

MC 3.2 Revestiments interiors.
Els revestiments interiors en la zona dels vestidors, seran amb arrebossat projectat
reglejat amb morter de ciment. En la zona de les dutxes el parament estarà enrajolat
amb rajoles ceràmiques de gres esmaltat de 20x20 cm, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2. La resta de paraments dels vestidors aniran pintats amb pintura
plàstica acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.
El revestiment interior de l'extradossat de plaques de guix de la zona del bar serà pintat
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
El revestiment interior en la zona de cuina serà enrajolat amb rajoles ceràmiques de
gres esmaltat de 20x20 cm col·locades amb adhesiu per a rajola C2.
Al sostre del bar, es col.locarà cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) i hidròfuga (H) a la cuina, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
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afinada (BA), amb perfileria fixada a les corretges de la coberta. L'acabat serà pintat
amb pintura plàstica acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Es ficaran registres allà on sigui necessari per les instal·lacions (bar i cuina).

MC 3.3 Solera i paviments
El paviment dels vestidors serà de rajoles ceràmiques de gres esmaltat de 25x25 cm,
resistència al lliscament classe 2, rebudes amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a
interiors, color gris i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L.
El paviment de les dutxes serà de rajoles ceràmiques de gres esmaltat,d e 25x25 cm,
resistència al lliscament classe 3, rebudes amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a
interiors, color gris i rejuntades amb morter cimentós tipus L.
La resta del paviment estarà format per la pròpia llosa de fonamentació, a la qual se li
aplicarà un rebaixat, polit i abrillantat.
MC 3.4 fusteria interior
La porta interior de la cuina serà de planxa d'acer galvanitzat lacat en blanc, amb
bastiment i una fulla batent, amb pany i clau.
L'armari per al quadre elèctric i telecomunicacions serà metàl.lic encastat.

MC 4 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
S'adjunta memòria d'instal·lacions annexa a la memòria constructiva.
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MC 4.5 Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i
Decret 21/2006 adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis.
Els residus de construcció tenen dos orígens ben diferenciats.
-els procedents de l'activitat de construcció.
-els embalatges dels productes de construcció.
En la construcció, el volum de materials d'origen petri, obra de fàbrica i formigons,
encara és dominat. Quan es posen en obra aquests materials per mitjà de tècniques
tradicionals es produeixen quantitats importants de residus. L'adequació dimensional
del format de les peces a les conduccions de les instal·lacions de l'edifici dimensional
del format de les peces a les conduccions de les instal·lacions de l'edifici es genera
una bona quantitat de residus, d'obra de fàbrica principalment. Els sobrants de les
esteses, dels enguixats, de les masses de formigó abocat in situ, dels morters d'obra de
fàbrica i dels morters adhesius, formen un volum gens despreciable.
Per altra banda, la incorporació de productes cada vegada més acabats, en
substitució d'elements fets in situ, s'incrementa dia a dia, i per això resulta que el volum
dels embalatges dels productes que s'utilitzen en la construcció evoluciona en sentit
creixent.
Avaluació dels volums dels residus de construcció d'edificació.
S’adjuntarà fitxa justificativa al projecte d'execució.

MC 5 Equipaments
MC 5.1 Banys i cuina
L'inodor del bany adaptat del bar serà de porcellana vitrificada model Meridian per
mobilitat reduïda de Roca o similar, amb seient i tapa de color blanc.
El lavabo serà de porcellana vitrificada marca Roca model Acces de 640x550 mm o
similar, color blanc, encastat sobre taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçat amb fibres de fusta HPL de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada amb cantells
biselats, amb aixeta per a lavabo monocomandament cromat.
Es col·locarà al bany una barra mural doble abatible per a bany adaptat de 800 mm
de llargària i 35 mm de diàmetre de tub d'alumini recobert de niló, amb fixacions
mecàniques, així com un mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit
sobre tauler de fusta, amb fixacions mecàniques sobre parament vertical.
Tant els electrodomèstics com el mobiliari i aparells de la cuina del bar, així com els
sanitaris dels vestidors, no s'instal·laran en el projecte que ens ocupa.
Lleida, octubre de 2020.
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MN NORMATIVA APLICABLE
Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (O. 09/03/1971)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

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

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

Seguretat en cas d’incendi
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI
CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA‐9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
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HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR
CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE
CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA
HE‐0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
HE‐1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
HE‐2 RENDIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES
HE‐3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL∙LACIONS D’IL∙LUMINACIÓ
HE‐4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
HE‐5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
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Sistemes estructurals
CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL
CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ
CTE DB SE C DOCUMENT BÀSIC FONAMENTS
CTE DB SE A DOCUMENT BÀSIC ACER
CTE DB SE M DOCUMENT BÀSIC FUSTA
CTE DB SE F DOCUMENT BÀSIC FÀBRICA
CTE DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I ANNEXES C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

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

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
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REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE‐5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
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NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA‐ENDESA RELATIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL∙LACIONS
D’ENLLAÇ
RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ D’HABITATGES
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al
règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal∙lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el
interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
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Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

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

Certificació energètica dels edificis
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

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

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08.
RC‐92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC‐08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
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R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

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

Memòria de càlcul i fitxes justificatives de
l'acompliment de la normativa estructural
Arquitectes:
Projecte :

Noemí Bañeres Porta
Vestidors i bar del complex esportiu de Vilagrassa
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DADES GENERALS I NORMES CONSIDERADES AL CÀLCUL

1 NORMATIVES APLICABLES:
1.1 Obligat compliment:
Prescripcions aplicables conjuntament amb DB‐SE
El DB‐SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntament amb ells:
Procedeix
DB‐SE

No Procedeix

Seguretat estructural:

DB‐SE‐AE Accions en l’edificació
DB‐SE‐C Fonaments
DB‐SE‐A Estructures d’acer
DB‐SE‐F Estructures de fàbrica
DB‐SE‐M Estructures de fusta
S’haurà de tenir en compte, a mes, les especificacions de la normativa següent:
Procedeix
NCSE
EHE

No procedeix

Norma de construcció sismorresistent
Instrucció de formigó estructural

2 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA
2.1 Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional)
Es tracta de la construcció d’un petit edifici per a vestidors i bar al complex esportiu de Vilagrassa cobert per
una pèrgola lleugera. La nova construcció es recolzarà sobre una llosa de formigó armat de 22cm de cantell
recolzada sobre graves amb unes dimensions en planta de 32x8m aproximadament.
Els tancaments de les edificacions seran de maó massís blanc, però no seran elements de càrrega, doncs la
pèrgola passarà per sobre. La pèrgola està formada per pilars metàl∙lics de secció circular i jàsseres tipus IPE
270, amb crugies cada 4,10m aproximadament. Les corretges seran perfils tubulars rectangulars
40x80x3mm, sobre les quals recolza el panell sandvitx. Sota el recolzament dels pilars es farà un regruix de la
llosa fins els 36cm, passant una biga de fonamentació. Entre la UNITAT A de llims fins a la cara inferior de la
llosa es reomplirà amb graves compactades.

3 ANÀLISI ESTRUCTURAL I DIMENSIONAMENT

Procés

‐DETERMINACIÓ DE LES SITUACIONS DE DIMENSIONAT
‐ESTABLIMENT DE LES ACCIONS
‐ANÀLISI ESTRUCTURAL
‐DIMENSIONAMENT

Situacions de
dimensionament

PERSISTENTS
TRANSITÒRIES
EXTRAORDINÀRIES

Període de servei

50 Anys

Mètode de
comprovació

Estats límit

Definició estat
límit

Situacions que de ser superades, es pot considerar que l’edifici no compleix amb
algun dels requisits estructurals per als que ha estat concebut.

Resistència i
estabilitat

ESTAT LÍMIT ÚLTIM:

condicions normals d’ús,
Condicions aplicables durant un temps limitat
Condicions excepcionals en les que es pot trobar o exposar
l’edifici

Situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones ja sigui per una
posada fora de servei o per col∙lapse parcial o total de l’estructura.
‐ Pèrdua de l’equilibri
‐ Deformació excessiva
‐ Transformació estructura en mecanisme
‐ Trencament de elements estructurals o les seves unions.
‐ Inestabilitat dels elements estructurals
Aptitud de servei

ESTAT LÍMIT DE SERVEI
Situació que de ser superada afecta:
‐ el nivell de confort i benestar dels usuaris
‐ el correcte funcionament de l’edifici
‐ l’aparença de la construcció

Accions
Clasificació de les
accions

PERMANENTS

VARIABLES
ACCIDENTALS

Aquelles que actuen en tot moment, amb posició constant i
valor constant (pesos propis) o amb variació menyspreable:
accions reològiques.
Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: us i accions
climàtiques.
Aquelles les quals la seva probabilitat de ocurrència es petita
però de gran importància: Sisme, impacte o explosió.

Valors característics
de les accions

Els valors de les accions es recolliran en les justificacions del compliment del DB SE‐
AE

Dades geomètriques
de l’estructura

La definició geomètrica de l’estructura està indicada en els plànols del projecte.

Característiques dels
materials

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la
justificació del DB corresponent o bé en la justificació de la EHE.

Model anàlisi
estructural

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions amb mètodes matricials de rigidesa,
formant les barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, bigues, jous i
biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots el nusos considerant sis
graus de llibertat i es crea una hipòtesis de indeformabilitat del plànol de cada
planta, per a simular el comportament del forjat, impedint els desplaçaments relatius
entre els nusos del mateix. A efectes d’obtenció de sol:licitacions i comportament
lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre.

Verificació de l’estabilitat
Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores
Ed,dst Ed,stb
Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores
Verificació de la resistència de l’estructura
Ed Rd

Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent

Combinació d’accions
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents
coeficients de seguretat s’han obtingut de la formula 4.3 i de les taules 4.1 y 4.2 del present DB.
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s’han obtingut de l’expressió 4.4
del present DB i els valors de càlcul de les accions s’ha considerat 0 o 1 si la seva acció es favorable o
desfavorable respectivament.
Verificació de l’aptitud de servei
Es considera un comportament adequat en relació a les deformacions, les vibracions o el deteriorament si
es compleix que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible per a tal efecte.
Fletxes

La limitació de fletxa activa establerta en general es de 1/300 de la llum

Desplaçaments
horitzontals

El desplom total límit es 1/500 de la altura total

ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL

4 ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL
Les accions adoptades al càlcul s'ajusten al Document Bàsic SE‐AE del Codi Tècnic de l’Edificació.
Situació de projecte (EHE):

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

4.1 ACCIONS GRAVITATÒRIES
4.1.1

Càrregues Superficials kN/m2

PLANTA / SECTOR
LLOSA DE FONAMENTACIÓ
COBERTA LLEUGERA

ACCIONS PERMANENTS (G)
CÀRREGUES
PES PROPI
ENVANS
MORTES
5,50
1,00
0,00
0,00
0,10
0,00

ACCIONS VARIABLES (Q)
SOBRECÀRREGA
NEU
D’ÚS
3,00
0
0,40
0,40

TOTAL

9,50
0,50*

* Al tractar‐se d’una coberta lleugera, no es consideren concomitants les sobrecàrregues de neu i d’ús.

4.2 ACCIONS DEL VENT, TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES
4.2.1 Acció del vent
Amples de banda X i Y (m)
Zona eòlica
Grau d’aspror

32,00 x 8,00
C
IV, Zona urbana en general, industrial o forestal

Per al càlcul de la pèrgola s’ha considerat una sobrecàrrega de vent de pressió de 0,54 kN/m2, i de succió de
1,08 kN/m2, tenint en compte el seu comportament com a marquesina amb obstrucció pel pas del vent.
4.2.2 Accions tèrmiques i reològiques
Les dimensions de l’edifici són aproximadament de 32,00 x 8,00 m en totes les plantes. Per tant, al no arribar
als 40m, no cal fer cap junta de dilatació ni considerar en el càlcul les accions tèrmiques i reològiques.

4.3 ACCIONS SÍSMIQUES. NCSE‐02
Classificació de la obra
Terme Municipal
Acceleració sísmica bàsica ab

construccions d’importància normal
Vilagrassa
<0,04 g

No es obligatòria l’aplicació de la norma:
•
•

Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat)
En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en totes
direccions quan l’acceleració bàsica ab (art. 2.1) sigui inferior a 0,08 g.

MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ

5 MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ
5.1 TERRENY DE FONAMENTACIÓ. RESUM ESTUDI GEOTÈCNIC.
5.1.1

Dades de l'estudi del sòl

Aquestes dades, procedents de l’estudi previ, s’hauran de confirmar a l’obra, per assegurar la
correspondència entre la hipòtesi adoptada en el càlcul i la realitat del subsòl de l’edifici.
5.1.2

Campanya de reconeixement

Reconeixement realitzat per:
Nom de l’empresa:
5.1.3

Empresa especialitzada

TEC SÒL

G33019.2019

Informació general de l’edifici

Tipus estructura, número de plantes:
5.1.4

Ref. Estudi:

Estructura de PB + coberta lleugera

Geologia (resum de les característiques geològiques)

UNITAT A: Llims
UNITAT B: Sorres i graves
5.1.5

Resultats

Tipus de sòl
Profunditat de l’estrat de fonamentació (m):
Resistència admissible (kN/m2):
Coeficient K30
Nivell freàtic: No Profunditat:
Expansivitat:
Agressivitat:

Cohesiu
Superficial
140
15 a 60 MN/m3
Baixa
Forta (Qc)

Data:

17/09/2019

5.2 FORMIGÓ ESTRUCTURAL. EHE.
5.2.1

Designació del Formigó. EHE

Element
Fonamentació
Forjats i pilars

5.2.2

Resistència

Consistència

Àrid

Ambient

HA‐35
HA‐25

B‐Tova
B‐Tova

20
20

IIa+Qc
I

B 500 S

Estadístic
Normal

Coeficient minoració:
Coeficient minoració:

1,5
1,15

Coeficients de majoració d’accions

Execució. Nivell de control: Normal
Coeficient de majoració accions permanents
Coeficient de majoració accions variables

5.2.5

0,45
0,65

Coeficients de minoració dels materials

Formigó. Nivell de control:
Acer. Nivell de control:

5.2.4

Rec.
mínim
80
20

Relació a/c

Designació d’armadures passives

Acer. Designació:

5.2.3

Contingut
ciment
350
250

Art. 12 EHE
1,35
1,5

Projecte
1,35
1,5

Deformabilitat

No cal comprovar la fletxa dels elements estructurals si la seva relació "llum / cantell útil" compleixen les
limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE.
Fletxa màxima a terme infinit:
Fletxa activa màxima, amb envans:

L / 250
L / 400

5.3 ACER ESTRUCTURAL. SE‐A
5.3.1

Designació de l’acer. SE‐A

El tipus d’acer utilitzat en xapes i perfils és S‐275 JR.
5.3.2

Coeficient de minoració de l’acer

Es considerarà un coeficient de minoració de l’acer de 1,05. El coeficient de minoració en el càlcul de les
unions és de 1,25.
5.3.3

Modelat i anàlisi

L’anàlisi de l’estructura s’ha basat en un model que proporciona una previsió suficientment precisa del
comportament de la mateixa. Les condicions de recolzament que es consideren en els càlculs corresponen
amb les disposicions constructives previstes.
El càlcul s'ha basat en la teoria de l'elasticitat.
S'ha utilitzat el programa de càlcul per ordinador CYPECAD per al càlcul de l’estructura.
5.3.4

Durabilitat

S’han considerat les estipulacions de l’apartat “3 Durabilitat” del “Document Bàsic SE‐A. Seguretat
estructural. Estructures d’acer.
5.3.5

Estats límit últims

La comprovació davant dels estats limit ultims suposa la comprovació ordenada davant la resistència de les
seccions, de les barres i les unions.
El valor del límit elàstic utilitzat serà el corresponent al material base segons s’indica a l’apartat 3 del
“Document Básic SE‐A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. No es considera l’efecte d’enduriment
derivat del conformat en fred o de qualsevol altra operació.
S’han seguit els criteris indicats en l’apartat “6 Estats límit últims” del “Document Básic SE‐A. Seguretat
estructural. Estructures d’acer” per a realitzar la comprovació de l’estructura, en base als següents criteris
d’anàlisi.
Descomposició de la barra en seccions i càlcul a cada un dels valors de resistència:
 Resistència de les seccions a tracció
 Interacció de esforços:
 Resistència de les seccions a tall
 Flexió composta sense tall
 Resistència de les seccions a compressió
 Flexió i tallant
 Resistència de les seccions a flexió
 Flexió, axil i tallant
Comprovació de les barres de forma individual segons estigui sotmès a:
 Tracció
 Compressió
5.3.6

Estats límit de servei

Per a les diferents situacions de dimensionat s’ha comprovat que el comportament de l’estructura en quan a
deformacions, vibracions i altres estats límit, esta dins dels límits establerts en l’apartat “7.1.3. Valors límits”
del “Document Bàsic SE‐A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”.
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1

Objecte i abast

La present memòria d’instal·lacions pretén dissenyar i justificar normativament les instal·lacions
dels vestuaris i el Bar de les piscines de Vilagrassa.
Els criteris generals emprats en l’elecció dels sistemes i elements que composaran les diferents
instal·lacions són:


Elecció dels materials en funció del seu cicle de vida, buscant l’estalvi i minimitzant
l’impacte ambiental, incloent factors que afavoreixin la salut dels ocupants.



Equips de producció d’alt rendiment, baix consum i baixa emissivitat de soroll.



Equips i materials que afavoreixin la qualitat de l’aire interior.



Fraccionament de potència i zonificació en funció de l’ús i la orientació.



Implantació de sistemes d’alt grau de confort climàtic i lumínic.



Implantació de sistemes de regulació automàtica i horària de cara a optimitzar els recursos
i disminuir les despeses energètiques.



Seguretat en cas d’incendi.



Recursos econòmics.

2

Instal·laciód’aigua sanitària (HS-4)

2.1

Descripció de la instal·lació

La instal·lació disposarà d’aigua freda i calenta sanitària i donarà servei ales dutxes dels
vestuaris, a la cuina i a la pica del bar.
El subministrament d’aigua sanitària provindrà de la nova escomesa connectada a la xarxa
d’aigua sanitària pública.
Les canonades seran residents a la corrosió i no alteraran cap de les característiques de
l’aigua.
La producció d’aigua calenta sanitària es preveu amb un escalfador acumulador elèctric de 100
litres per al bar, i un de 200 litres per els vestuaris.
No es preveu recirculació d’acs degut a que el tram mes llarg de canonada no supera els 15
metres.

2.1.1

Escomesa

L’escomesa d’aigua sanitària prové del carrer que dona a la caseta de serveis, de l’escomesa
de companyia es conduirà una canonada soterrada fins a la sala d’instal·lacions amb diàmetre
de 40 mm.
A continuació es col·locarà per aquest ordre, una vàlvula de tall, una vàlvula antiretorn, un
reductor de pressió i un filtre de retorn o autonetejable, amb connexió al desguàs, per evitar
partícules procedents de la xarxa pública i una vàlvula de tall complementària de manteniment.

2.1.2

Canonades

La distribució interior es farà amb canonades tipus multicapa de polietilè estancs al gas
mitjançant un nucli d’alumini 49 MJ/m, sense coles ni massilles per la seva unió, homologat per
ús sanitari.
Tant les canonades d’aigua sanitària (AS) i aigua calenta sanitària (ACS) aniran aïllades amb
aïllament de tipus elastòmer i en l’exterior a més a més aniran amb recobriment d’alumini.
Els trams horitzontals passaran per el fals sostre, les baixades encastades es faran protegides
amb tub corrugat com a protecció mecànica i per permetre les possibles dilatacions i estaran
recobertes amb elements anti-condensació. Aquest elements han de complir la UNE 100
171:1989.
Les canonades han de complir una distancia mínima de 4 cm a focus de calor (incloses les
canonades de ACS). Aniran també per sota dels elements elèctrics i xarxes de comunicació a
una distancia mínima de 30 cm. I finalment tindran que estar a una distancia mínima de 3 cm
respecte a canonades de gas.
Les canonades de aigua Sanitària aniran senyalitzades amb un color verd fosc o blau.
Per la subjecció de les canonades, tots els suports seran abraçadores tipus sifòniques, d’acer
galvanitzat amb junta de goma que impedeixi a la canonada ser malmesa pel propi suport. El

seu ancoratge i tac de subjecció estarà en relació al pes de la canonada. Les distancies
màximes entre suports s’ajustaran a la taula següent:
Tub de plàstic

Separació màxima entre suports

Dn [mm]

tram vertical

tram horitzontal

DN> 10

0.90 m

0.60 m

16 DN< 25

1.20 m

0.90 m

32 DN< 50

1.50 m

1.20 m

63 DN< 125

1.80 m

1.50 m

2.1.3

Punts de consum

La instal·lació donarà servei als banys, les dutxes dels vestuaris, a la cuina i a la pica del bar.
En tots els aparells de la distribució d’aigua, el nivell inferior de l’arribada de l’aigua serà a
20mm com a mínim, per sobre de la vora superior del recipient.

2.1.4

Valvuleria

Les vàlvules que es muntaran seran de bola, la instal·lació disposarà d’una clau de tall general
a l’accés al local en la zona office.
En les zones de consum i lavabos s’instal·laran vàlvules de sectorització, de forma que les
derivacions als banys siguin independents, també en zones de serveis i derivacions.
Els aparells hauran de portar a més a més un a clau de tall individual.

2.1.5

Protecció contra retorns

Tots els elements instal·lats han de tenir dispositius per evitar el retorn d’aigua a la xarxa de
distribució. A mes la instal·lació no es pot connectar a la xarxa de sanejament.

2.1.6

Producció d’acs

Per el càlcul de la demanda en compliment del CTE DB HE 4, s’utilitza l’annex F de demanda
orientativa d’acs per usos diferents al de residencial privat, essent el cas dels vestuaris 21
litres/dia per persona i el bar 1 litres/dia persona.
Cafeteria 1 litres persona/dia = 26 litres / dia (funciona tot l’any).
Vestuaris i dutxes col·lectives 21 litres persona/dia * 10 persones = 210 litres/dia (funciona dos
mesos i mig a l’estiu).

En el cas dels vestuaris, si fem el còmput anual d’aigua calenta sanitària, tenint en compte que
el consum d’aigua calenta és només, de els dos mesos i mig de l’estiu, el consum diari anual es
redueix a;
75 dies * 210 litres/dia = 15.750 litres, si tenim en compte el consum repartit durant l’any el
consum litres dia és de 43,15 litres/dia.
43,15 litres/dia (vestuaris) + 26 litres/dia (bar) = 69,15 litres/dia
Així doncs, tenint en compte la ocupació calculada segons del CTE DB SI i el volum d’aigua
segons l’annex F del CTE DB HE 4, el consum diari és de 69,15 litres/dia inferior als 100
litres/dia, no li és d’aplicació la contribució renovable mínima d’energia per cobrir la demanda
d’acs.
Per la producció de l’aigua calenta del bar es preveu la instal·lació d’un acumulador elèctric de
100 litres i per les dutxes dels vestuaris, un acumulador elèctric de 200 litres.
Es col·locaran lires per tal de compensar les dilatacions degudes a la variació de la
temperatura ambient amb la del fluid caloportador.
La canonada d’acs i de retorn s’instal·larà amb aïllament tèrmic de tipus elastòmer, segons
especifica el RITE i les ITE.

2.2

Normativa d’aplicació

Les instal·lacions s’ajustaran en el disseny i en el muntatge a les següents reglamentacions:
▪ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
▪ Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. RITE.
▪ Real Decret 865/2003 de “criterioshigiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis”.
▪ DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi
▪ Normes UNE d’obligat compliment.
▪ Normes particulars de les companyies subministradores.
▪ Normatives de Seguretat i Salut.
▪ Criteris de l’Agencia Catalana de l’Aigua.
▪ Ordenances de l’Ajuntament.

2.3

Bases de càlcul

Elcàlculhidràulic delaxarxadefontaneriaes fa a partir del dimensionat de cada tram, es realitzarà
acumulantelscabalsbrutsdefinits enels consums, d’acord amb la taula de consums unitaris de
l’apartat següent i aplicant un coeficientde simultaneïtat, amb la fórmula següent:

Ks= 1/ (n-1)1/2

On:

Ks : Coeficient de simultaneïtat
n ; Número d’aparells

Els resultats dels càlculs s’adjunten en l’annex de càlculs del present document.

2.3.1

Consums unitaris

Els cabals mínims considerats per a cada aparell son:
Cabal instantani mín. d’aigua Cabal instantani mín. d’ACS
freda [dm3/s]
[dm3/s]

Tipus d’aparell
Lavabo

0,10

0,065

Dutxa

0,20

0,10

Inodor amb cisterna

0,10

-

Pica

0,20

0,10

Rentaplats

0,20

0,15

Punt d’aigua

0,20

-

2.3.2

Velocitat de les canonades

Per canonades termoplàstiques i multicapes el CTE recomana els següents valors:
Mínim:

0,5 m / s

Màxim:

3,5 m / s

La velocitat màxima de càlcul considerada és de 2,2 m/s per reduir les pèrdues de càrrega i
els sorolls de la xarxa d’aigua sanitària i a més allargar la vida de les aixetes i altres elements
de la instal·lació.

2.3.3

Pressions de servei

La pressió mínima en els punts de consum ha d’esser 100 KPa en tots el casos excepte per a
escalfadors que serà de 150 KPa. La pressió màxima en qualsevol punt de consum en cap cas
haurà de superar els 500 KPa.

Per tal de no incrementar la despesa energètica la pressió de servei es situarà entre 150 i 200
KPa.

2.3.4

Diàmetres de connexió dels diferents elements

Els ramals d’enllaç als aparells domèstics es dimensionaran segons la taula que es mostra a
continuació. Per la resta d’aparells, es tindran en compte els criteris de subministrament donats
per les característiques de cada aparell.
Diàmetre nominal del ramal de
enllaç
Aparell o punt de consum

Tub de coure o plàstic (mm)

Rentamans

12

Lavabo, bidet

12

Dutxa

12

Inodor amb cisterna

12

Pica

12

Rentaplats

12

Abocador

20

2.3.5

Diàmetres mínims d’alimentació

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme
al procediment anterior amb uns valors mínims de:

Diàmetre nominal del tub de alimentació
Tram considerat

Acer (“)

Alimentació a cambra de privada:
bany, lavabo, cuina.
¾
Alimentació
equips < 50 kW
de climatització
50 - 250 kW

Coure o plàstic (mm)

20

½

12

¾

20

250 - 500 kW

1

25

> 500 kW

1¼

32

3

Instal·lació de climatització i ventilació (RITE)

3.1

Descripció de la instal·lació

La instal·lació de climatització i ventilació pretén cobrir les necessitats de temperatura i qualitat
de l’aire interior amb un elevat nivell de confort, a més de contribuir a un ús racional i estalvi de
l’energia.
Es climatitzarà l’espai tancat del bar, el sistema consistirà en una bomba de
calormultiesplit2x1d’expansió directa. La unitat exterior es situarà a la sala de màquines i per la
distribució s’utilitzaran unitats interiors tipussplits de terra. Tant els fancoils interiors com les
màquines de producció exteriors seran de baix nivell sonor.
La ventilació de la zona del bar es realitzarà amb extractors de paret tant per la impulsió com
per el retorn.
La resta de locals no es ventilaran ni climatitzaran degut a que no són espais tancats.

3.1.1

Classificació de la instal·lació

D’acordamb la Instrucció 04/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa, que regula
elsrequeriments que han de complir les instal·lacionstèrmiques en elsedificis a Catalunya, la
instal·lacióprojectada, d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb P
igual o superior a 5 kW, i inferior a 20 kW en calor o igual o inferior a 12 kW en fred, queda
classificadacom a classe 1.1.
Abans de la posada en servei d’una nova instal·lació o reforma de subclasse 1.1, l’empresa
instal·ladora-mantenidora que hagi realitzat la instal·lació lliurarà al titular un certificat segons el
model d’imprès ITE-3 (Certificat-Memòria de la instal·lació de classe 1), el qual acreditarà que
la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis (RITE).

3.1.2

Unitats de ventilació i extracció

Seran de tipus caixa execució “sandwich” de 25 mm d’espessor amb perfileria d’alumini vista.
Els ventiladors seran centrífugs de baixa pressió amb motor directament acoblat (MI) o amb
transmissió per politges i corretges (TC).
Disposaran de comporta manual de regulació de cabal equipada amb comandament manual
per sector graduat.
En la suportació es disposarà d’antivibradors adequats i maniguets flexibles en la connexió a
conductes. Els situats a bancada disposaran d’antivibradors de molla.

3.2

Normativa d’aplicació

▪ Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel que es modifiquen determinats articles i instruccions
tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret
1027/2007, de 20 de juliol.

▪ Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tèrmiques Complementàries (ITC)
▪ Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE)
▪ Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que
han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.
▪ Normes UNE.
▪ Ordenances municipals.

3.3

3.3.1

Bases de càlcul

Condicions exteriors

L’edifici esta situat a la població de Vilagrassa i les dades climatològiques utilitzades per els
càlculs (segons el Servicio Meteorológico Nacional o UNE 100001) són:
Emplaçament: Vilagrassa
Latitud (graus): 41.62 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 355 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 26.44 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: -0.80 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 5.60 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %

3.3.2

Condicions interiors de càlcul

Es complirà el que exigeix la IT 1.1.4 en quant a les condicions de qualitat tèrmica en el
ambient.

Les condicions de temperatura operativa i la humitat relativa segons IT 1.1.2.1.2 es fixen en
base a: la activitat metabòlica de les persones, del grau de vestimenta i del percentatge estimat
d’insatisfets (segons la UNE-EN ISO 7730).
Per un cas normal de activitat metabòlica sedentària de 1,2 met, con grau de vestimenta de 0,5
clo al estiu i 1 clo al hivern y un PPD entre el 10 y el 20% obtindríem els següents valors:

Estació

Temperatura (ºC)

Humitat (%HR)

Estiu

23 – 25

45 – 60

Hivern

20 – 22

40 – 50

Temperatura ± 1ºC en els punts d’ubicació dels elements de control. En zones d’accés
comunicades amb l’exterior la tolerància pot arribar a ± 3ºC degut a la possibilitat de corrents
d’aire que son difícils de controlar. Les temperatures de càlcul considerades en cada un dels
locals queden especificades a corresponent annex de càlcul.
La velocitat mitja de aire ve donada per la IT 1.1.4.1.3

3.3.3

Cabal d’aire de ventilació

Els nivells de ventilació considerats respecte al nombre d’ocupants, seguint la normativa RITE,
són els calculats amb el mètode directe de cabal d’aire exterior per persona, aquest mètode és
adequat quant les persones tinguin una activitat metabòlica del voltant de 1,2 met, quant sigui
baixa la producció de substàncies contaminats per fonts diferents del ser humà i quant no
estigui permès fumar.
En el cas del bar es classifica com a IDA3 amb un cabal d’aire exterior de 28,8 m3/h per
persona.
Segons el RITE no és obligada la instal·lació de recuperació per un cabal inferior a 1800 m3/h,
per tant, no es considera per aquesta instal·lació.

3.3.4

Càrregues tèrmiques, resultat dels càlculs

Les càrregues tèrmiques resultat dels càlculs realitzats amb un programa informàtic són:

Recinte
Bar

Persones
26

IDA

Cabal

Potència
calorífica
Màx, simult

(RITE)

(m³/h)

(W)

(W)

7929.67

7467.42

3

750

Potència
frigorífica
Màxima

4

Electricitat, enllumenat i xarxa de terres (REBT)

4.1

Descripció de la instal·lació

Tot el conjunt d’instal·lacions corresponents a electricitat s'estudien tenint en compte les
següents consideracions:
L’energia serà subministrada en forma de corrent trifàsica a 3x230/400 V i 50 Hz.
La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3 % pels
circuits d'enllumenat i del 5 % pels de força motriu o usos diferents d'enllumenat.
En tota la instal·lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents
fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en
qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació.
La instal·lació de posada a terra seguirà l’esquema TT.
L'estudi de la il·luminació tindrà per objecte aconseguir en els diferents espais una intensitat
lumínica corresponent a la funció que es desenvoluparà repartida amb una uniformitat superior
al 50% a tot l'espai.
Els valors lumínics adoptats seguiran les recomanacions de la CTE i la norma DIN 5035.
El tipus d’equips utilitzats son de tipus led. Les enceses del bar es realitzaràn de forma
centralitzada i en les zones de pas, vestuaris i banys l’encesa es realitzarà per detector de
presència.

4.2

Classificació de l’edifici segons la ITC BT 04

La ITC-BT-04 de documentació i posta en servei de les instal·lació, determina la documentació
tècnica que han de tenir les instal·lacions per a ser legalment postes en servei, així com la seva
tramitació davant l’Òrgan competent de l’Administració. Així doncs, aquesta instal·lació
s’engloba en el grup I, i és necessari projecte tècnic.
Grup

Tipus d’instal·lació

Límits

i

Locals de pública concurrència

Qualsevol potència

Taula 1. Classificació segons ITC BT 04

4.3

Necessitat d’inspecció prèvia segons ITC BT 05

Segons ITC BT 05 en el seu apartat 4 i l’article 7 del Decret 363/2004, aquesta activitat SI
requereix d’inspecció prèvia.

4.4

Necessitat de contacte de manteniment

Segons l’article 9 del Decret 363/200 SI es requereix de contracte de manteniment.

4.4.1

Subministrament elèctric, escomesa.

L’escomesa serà nova, el conjunt de protecció i mesura serà del tipus TMF1 (63A) i es situarà
al límit de la propietat.

Els conductors per aquesta línia seran de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de
poliolefines, no propagador de l’incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius, i
correspondran a la designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21123 part 4 ó 5.
Per al càlcul de la secció d’aquestes línies s’ha consideratuna caiguda de tensió màxima de
l’1.5 %.

4.4.2

Previsió de potències

La potència instal·lada tenint en compte el coeficient de simultaneïtat és de 37.828 W.
A continuació es mostra el resum de les potències elèctriques considerades per aquesta
instal·lació;

CÀLCUL DE LÍNIES

TISE ENGINYERIA

PROJECTE: VESTUARIS I BAR A VILAGRASSA
ESQUEMA : SQ GENERAL (CAIXA IP55)
DATA
: NOVEMBRE 2,020

SISTEMA
Bifàs. TrifÀsic
Tensió :
230
400
Coef.Simult.:
0,83
Poten. Total:
37828
0,03291 Intensitat :
61

Coef.Carga Mitg

CAIGUDA DE TENSIÓ Icc(kA)
LINEA

D E N O M I N.

P O T E N C I E S
INSTALADA

L1
L2
L3
L4
F2
F1
F3
F4
F5
R

Enllum
Enllum
Enllum
Emergència
Sq
Endolls
Grup
alarma
Maniobra
Reserva

Vestuaris 1
Vestuaris 2
Vestuaris 3
bar
1
as

TOTAL

CALCUL

(W.)

LON.

INTEN.

P.I.A.

MAXIMA

Car. Sis. (m)

(A)

1.000
1.000
1.000
200
37.377
2.000
1.500
500
500
500

1000
1000
1000
200
37376,5
2000
1875
500
500
500

1035
1035
1035
1035
37376,5
2070
2070
1035
1035
1035

EI
EI
EI
EI
EI
EI
MO
EI
EI
EI

4,83
4,83
4,83
0,97
60,01
9,66
9,06
2,42
2,42
2,42

2P
2P
2P
2P
3P+N
2P
2P
2P
2P
2P

45577

1500

3105

1,54

v.%

(1)

MO
MO
MO
MO
TR
MO
MO
MO
MO
MO

15
15
15
15
25
10
10
5
5
5

10A
10A
10A
10A
63A
16A
10A
10A
10A
10A

DE LINEA ACUMUL. Al punt

(mm²)

(V%)

(V%)

2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
3*35+35+16
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*1,5+1,5
2*1,5+1,5
2*2,5+2,5

0,450
0,450
0,450
0,090
0,383
0,600
0,563
0,125
0,125
0,075

1,994
1,994
1,994
1,634
1,926
2,144
2,106
1,669
1,669
1,619

Icc. Inici =

30

kA

Final
1,8
1,8
1,8
1,8
10,6
2,7
2,7
3,2
3,2
4,9

(2)

% de C.D.T. admesa desde C.G.P. fins SUBQUADRE:
ITC-BT 19-2.1.2.(3 % Il·luminació, 5 % altres serveis)
(1) ED: Energia de descarga (*1,8)
(2) MO: Monofàsic
TR: Trifàsic

(A)

SECCIÓ

EI: Energia incandescent(*1)

MO: Motors (*1,25)

CÀLCUL DE LÍNIES

TISE ENGINYERIA

PROJECTE: VESTIDORS I BAR A VILAGRASSA
ESQUEMA : SQ BAR
DATA
: NOVEMBRE 2,020

SISTEMA
Bifàs. TrifÀsic
Tensió :
230
400
Coef.Simult.:
0,59
Poten. Total:
37377
0,02368 Intensitat :
60

Coef.Carga Mitg

CAIGUDA DE TENSIÓ Icc(kA)
LINEA

D E N O M I N.

P O T E N C I E S
INSTALADA

L1
L2
L3
L4
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
R

Enllum
Enllum
Enllum
Emergència
Endolls
Endolls
Endolls
Dipòsit
Planxa
Fregidora
Forn
Cuina
Campana
Bomba de
alarma
Maniobra
Reserva

TOTAL

Bar 1
Bar 2
Bar 3
1
2
3
acs

bar
4 focs
Cuina
Calor

CALCUL

(W.)

LON.

P.I.A.

MAXIMA

Car. Sis. (m)

(A)

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI

4,83
4,83
4,83
0,97
9,66
9,66
9,66
9,66
14,45
19,27
5,06
30,51
4,82
21,74
2,42
2,42
2,42

2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
3P+N
3P+N
3P+N
3P+N
3P+N
2P
2P
2P
2P

1,93

v.%

1.000
1.000
1.000
200
2.000
2.000
2.000
2.000
9.000
12.000
3.150
19.000
3.000
4.500
500
500
500

1000
1000
1000
200
2000
2000
2000
2000
9000
12000
3150
19000
3000
4500
500
500
500

1035
1035
1035
1035
2070
2070
2070
2070
9342
12456
6228
19929,6
3114
5175
1035
1035
1035

63350

1500

3105

(1)

MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
TR
TR
TR
TR
TR
MO
MO
MO
MO

20
20
20
20
15
15
10
8
9
9
9
9
9
25
5
5
5

(A)
10A
10A
10A
10A
16A
16A
16A
16A
16A
25A
10A
32A
10A
25A
10A
10A
10A

SECCIÓ

DE LINEA ACUMUL. Al punt

(mm²)

(V%)

(V%)

2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
3*2,5+2,5+2,5
3*4+4+4
3*2,5+2,5+2,5
3*4+4+4
3*2,5+2,5+2,5
2*6+6
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5
2*2,5+2,5

0,600
0,600
0,600
0,120
0,900
0,900
0,600
0,480
0,464
0,387
0,163
0,613
0,155
1,407
0,075
0,075
0,075

2,527
2,527
2,527
2,047
2,827
2,827
2,527
2,407
2,391
2,314
2,089
2,539
2,081
3,333
2,002
2,002
2,002

Icc. Inici =

30

kA

Final
1,4
1,4
1,4
1,4
1,8
1,8
2,7
3,3
2,9
4,5
2,9
4,5
2,9
2,6
4,9
4,9
4,9

(2)

% de C.D.T. admesa desde C.G.P. fins SUBQUADRE:
ITC-BT 19-2.1.2.(3 % Il·luminació, 5 % altres serveis)
(1) ED: Energia de descarga (*1,8)
(2) MO: Monofàsic
TR: Trifàsic

INTEN.

EI: Energia incandescent(*1)

MO: Motors (*1,25)

La potència màxima admissible és de 43.648 W (63A).

4.4.3

Derivació individual

La derivació individual estarà constituïda per una línia que comunicarà l’equip de mesura amb
el Quadre de Comandament i Protecció de l’establiment.
La derivació individual s’inicia a l’embarrat general de l’equip de mesura i comprèn els fusibles
de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius privats de comandament i protecció, i
seguirà les prescripcions indicades a la Instrucció ITC-BT 015 i que s’indiquen en l’apartat
corresponent de la memòria.

Els conductors a instal·lar seran de coure, aïllats, de tensió d’aïllament 0,6/1 kV, seguint el codi
de colors indicat a la ITC-BT 019 i situats a l'interior de tubs aïllants i autoextingibles amb grau
de protecció 7 de resistència al xoc.
Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, de
característiques similars a les indicades a la Norma UNE 21.123 part 4 o 5 o a la Norma UNE
211002, segons la tensió assignada al cable.
La secció per la derivació individual serà segons els càlculs realitzats de 4x35+16TTmm2.
Per al càlcul de la secció dels conductors de les derivacions individuals s’ha tingut en compte el
següent:
1. La demanda prevista serà com a mínim la fixada per la ITC BT 010, i la intensitat de la
qual estarà controlada pels dispositius privats de comandament i protecció.
2. La caiguda de tensió màxima admissible, que serà la següent :
a. En el cas de comptadors concentrats en més d’un lloc: 0,5%.
b. En el cas de comptadors totalment concentrats (com és el cas que ens ocupa): 1%.
c. En el cas de derivacions individuals amb subministraments per a un únic usuari, on
no existeix la línia general d’alimentació: 1,5%.

4.4.4

Quadre general de comandament i protecció

La instal·lació interior de l’establiment s'inicia al Quadre General de Distribució, el qual
s’ubicarà en un armaritancat per a restringir el seu accés, com s’indica en a la documentació
gràfica.
L'armari que contindrà el QGD serà de construcció metàl·lica, en muntatge superficial i protegit
de manera adient contra la pols i les humitats. L’envolvent del quadre s’ajustarà a les Normes
UNE 20.451 i UNE UNE-EN 60.439-3, amb un grau de protecció mínim IP 55 segons Norma
UNE 20.324 i IK 07 segons UNE-EN 50.102.
El seu dimensionat físic i la seva capacitat elèctrica seran funció de la intensitat nominal i del
nombre de circuits que se'n derivin.
A l'interior del quadre se situarà un interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra
sobretensions permanents i transitòries, format per interruptor automàtic magnetotèrmicC60N,
tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba C, protector contra
sobretensions permanents, tensió de disparament 255V, protector contra sobretensions
transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 15
kA, muntat sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons IEC 61643-11,
UNE-EN 50550 i UNE-EN 60898-1.
Des d'ell partiran les línies fins als diferents receptors i subquadres. A l'origen de totes les línies
s'instal·laran proteccions magnetotèrmiques i diferencials, de les característiques i dimensionat
calculats.
D'aquesta manera serà possible, en cas de necessitat, la sectorització individualitzada de les
esmentades àrees sense afectar la resta de serveis. Tot el conjunt de línies interiors estarà
protegit per diferencials de diferents intensitats nominals, amb sensibilitats de 30 o 300 mA,
segons els casos.

El dimensionat dels elements de protecció i de les línies del quadre elèctric es mostra en
l’apartat de càlculs de la present memòria, i en l’esquema elèctric es mostra la distribució
d’aquests elements en el quadre elèctric.

4.4.5

Línies interiors

Des del Quadre General de Distribució partiran les línies d'enllumenat i de força que s'indiquen
a l'esquema elèctric fins als consums finals i subquadres elèctrics.
Els càlculs complets de totes les línies interiors es troben en l’apartat de càlculs de la present
memòria. En ell s'han calculat les seccions necessàries i les caigudes de tensió que resultaran
amb el cable escollit. Els resultats s'han reflectit igualment a l'esquema elèctric adjunt amb la
documentació gràfica.
En tota la instal·lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents
fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en
qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació.

4.4.5.1 Conductors
Els cables seran no propagadors d’incendi amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Potència: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta
de poliolefines per a 1.000 V amb designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21.123 part 4. Les
línies generals de distribució aniran protegides en tub aïllant amb grau de protecció 7 de
resistència al xoc i haurà de permetre una ampliació d’un 100% dels conductors instal·lats
inicialment.
Control i comandament: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de poliolefines
per a 750 Vdesignació 07Z1.
Tot els cables de la instal·lació seran lliures d’ halògens,de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda.
Taula resum dels tipus de cable utilitzats
ITCTipus d’instal·lació
14
Enllaç
Línia general d’alimentació
15
Derivació individual
16
Centralització de comptadors
26
Interiors
General
d’habitatges
27
Interiors amb banyera o dutxa
28
Locals
de General
pública
Connexió interior de quadres
concurrència
Circuits de serveis de seguretat
30
Locals especials Local humit
Sota tub
Local moll, piscines Sota tub
(vol. 0,1,2) i fonts (vol.

4.4.5.2 Canalitzacions

Tipus de cable
RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS), ES07Z1-K
H07Z-R, ES07Z1-R (AS)
H07V-u, H07V-R, H07V-K
H07V-U, H07V-R, H07V-K,
ES07Z1-K (AS), RZ1-K
ES05Z1-K (AS)
Cables AS+ resistents al foc
H07Z1-K(AS)
H07Z1-K(AS)

Tubs:
Execució superfície: Seran corrugats reforçats de material plàstic.
El diàmetre interior nominal dels tubs serà, per a cada aplicació, el que defineix la ITC BT 021, en
funció del nombre i secció dels conductors que han de contenir, segons les taules següents:
Secció nominal

Diàmetre exterior dels tubs (mm)

dels conductors

Número de conductors

unipolars (mm2)

1

2

3

4

5

1,5

12

12

16

16

16

2,5

12

12

16

16

20

4

12

16

20

20

20

6

12

16

20

20

25

10

16

20

25

32

32

16

16

25

32

32

32

25

20

32

32

40

40

35

25

32

40

40

50

50

25

40

50

50

50

70

32

40

50

63

63

95

32

50

63

63

75

120

40

50

63

75

75

150

40

63

75

75

-

185

50

63

75

-

-

240

50

75

-

-

-

Taula 2. Tubs en canalitzacions superficials

Secció nominal

Diàmetre exterior dels tubs (mm)

dels conductors

Número de conductors

unipolars (mm2)

1

2

3

4

5

1,5

12

12

16

16

20

2,5

12

16

20

20

20

4

12

16

20

20

25

6

12

16

25

25

25

10

16

25

25

32

32

16

20

25

32

32

40

25

25

32

40

40

50

35

25

40

40

50

50

50

32

40

50

50

63

70

32

50

63

63

63

95

40

50

63

75

75

120

40

63

75

75

-

150

50

63

75

-

-

185

50

75

-

-

-

240

63

75

-

-

-

Taula 3. Tubs en canalitzacions encastades

Safates:
Estaran fabricades amb reixa de barres d’acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre,
galvanitzades per immersió en calent (70 micres.

Caixes:
Superfície: Seran material aïllant de gran resistència mecànica i autoextinguibles
dotada de ràcords.
Encastada: Seran de baquelita, amb gran resistència dielèctrica dotada de ràcords.
Com a norma general totes les caixes hauran d’estar marcades amb els números de circuits de
distribució.
Per a la col·locació dels conductors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20.
Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número, classe i
secció dels conductors que han d’allotjar, segons el sistema d’instal·lació i classe de tub, seran
els fixats en la instrucció ITC-BT-21.
Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per a l’entrada de tubs. Les
dimensions d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors
que hagin de contenir. La seva fondària, equivaldrà, quan menys, al diàmetre del tub major més
un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm per a la seva fondària i 60 mm per al diàmetre o
costat interior. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió,
hauran d’emprar-se premsaestopes adequats.
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmaments o derivacions per simple,
retorciment entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de

connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, pot permetre’s
altrament, la utilització de brides de connexió.
Les línies sobre safates que discorrin per l’interior de sòls tècnics o de claveguerons
registrables estaran constituïdes per conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat
per a 1.000 V de servei, designació RZ1 0,6/1 kV.

4.4.6

Derivacions i connexió als receptors

Totes les connexions es realitzaran per mitja de caixes de connexió amb borns de connexió, en
muntatge superficial, (o en el interior de la canal protectora indicada en el punt anterior) no
existint, connexions ni empalmes oberts.
Superfície: Seran material aïllant de gran resistència mecànica i autoextinguibles dotada de
racords, tant a l’entrada com a la sortida de la connexió.
Encastada: Seran de baquelita, amb gran resistència dielèctrica dotada de racods. Com a
norma general totes les caixes hauran d’estar marcades amb els números de circuits de
distribució.
Per a la col·locació dels conductors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20.
Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número, classe i
secció dels conductors que han d’allotjar, segons el sistema d’instal·lació i classe de tub, seran
els fixats en la instrucció ITC-BT-21.
Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per a l’entrada de tubs. Les
dimensions d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors
que hagin de contenir. La seva fondària, equivaldrà, quan menys, al diàmetre del tub major més
un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm per a la seva fondària i 60 mm per al diàmetre o
costat interior. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió,
hauran d’emprar-se premsaestopes adequats.
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmaments o derivacions per simple,
retorciment entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de
connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, pot permetre’s
altrament, la utilització de brides de connexió.
Les línies sobre safates que discorrin per l’interior de sòls tècnics o de claveguerons
registrables estaran constituïdes per conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat
per a 1.000 V de servei, designació RZ1 0,6/1 kV..

4.4.7

Mecanismes

Tots els mecanismes a instal·lar seran encastats, excepte els mecanismes estancs que seran
de superfície. Els mecanismes tindran una intensitat nominal de 10 A, amb embornament ràpid.
Les bases d'endoll tindran una intensitat nominal de 16 A. Tots els mecanismes portaran caixes
per a instal·lació a encastar.

4.4.7.1 Interruptors d'enllumenat

L'accionament es farà a la fase activa, amb passada directa del neutre, i disposaran de fusible
incorporat, calibrat de manera adient.

4.4.7.2 Bases d'endoll
Disposaran de presa de terra, de manera que la connexió d'aquesta es faci al mateix temps
que la de les fases actives. Les bases d’endoll instal·lades a les caixes de mecanismes seran
del tipus indicat a les figures C2a, C3a o ESB 25-5a de la Norma UNE 20.315, i compliran lo
establert en l’apartat 2.10 de la Instrucció ITC BT 019.
La distribució de bases d’endoll projectada es pot apreciar al plànol de planta que acompanya a
la present memòria.

4.4.8

Xarxa de terra

L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les
masses metàl·liques, per un defecte d’aïllament (tensió de contacte); i assegurar el
funcionament de les proteccions. Els valors que es consideren admissibles per al cos humà
són:
Local o emplaçament conductor: 24 V
Altres casos: 50 V
La posada a terra consisteix en un lligam metàl·lic directe entre determinats elements d’una
instal·lació i un elèctrode o grup elèctrodes enterrats en el sòl. Amb aquesta connexió
s’aconsegueix que no existeixin diferències de potencial perilloses en el conjunt d’instal·lacions,
edifici i superfície pròxima al terreny. Altrament, la posada a terra permet el pas a terra dels
corrents de manca o de descàrregues d’origen atmosfèric.
Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s’estableixen els
següents valors de resistència de pas a terra màxima del conjunt de l’edifici: 5 Ω.
Serà efectuada mitjançant elèctrodes clavats verticalment en el terreny. S’instal·larà com a
mínim un elèctrode de presa de terra en cada cantonada de l’edifici i una a cada quadre.
Els elèctrodes com a mínim seran d'acer recobert de coure de 250 µ, de 14 mm de diàmetre i
1,5 m de longitud.
Els conductors que s'utilitzen per unir els elèctrodes, en la xarxa de presa a terra, poden ser
unipolars de coure, de tensió assignada 450/750 V , amb recobriment color verd-groc i secció
mínima de 16 mm2, instal·lats per dins del tubular, o bé conductors de coure nu de 35 mm2 de
secció mínima, col·locat per fora del tubular.
Totes les connexions de la xarxa de presa de terra es realitzaran amb terminals, grapes o
elements adequats que garanteixin un bon contacte permanent y protecció contra la corrosió.

4.4.9

Il·luminació especial

Aquest enllumenat te per objecte garantir, en cas de fallar l’enllumenat general, la il·luminació
als locals i accessos fins a les sortides, per una eventual evacuació de la gent o il·luminar altres
punts que es senyalin. L’alimentació serà automàtica amb tall breu.
Es disposaran d’aparells autònoms d’emergència previstos per entrar en funcionament
automàticament al produir-se un tall dels enllumenats generals o bé quan la tensió d’aquests
baixi un 70% del seu valor nominal.
Aquest aparells tindran una capacitat suficient per subministrar una potencia de 10W durant
una hora amb rendiment lumínic no inferior a 10 Lm/W.
Tota lluminària d’emergència i senyalització disposarà del grau de protecció i classe d’aïllament
d’acord al seu lloc d’ubicació, segons el REBT.
La instal·lació complirà les següents condicions de servei, durante1 hora com a mínim, a partir
de l’instant en que tingui lloc la fallada:
Proporcionarà una il·luminància de 1 lux, com a mínim, en el nivell del terra en els recorreguts
d’evacuació, mesurat en l’eix dels passadissos i escales, y en tot punt quan aquests
recorreguts vagin per espais diferents als anomenats.
La il·luminància serà com a mínim de 5 lux en els punt en els que estiguin situats els equips de
les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen utilització manual i en els quadres
de distribució de l’enllumenat.
La uniformitat de la il·luminació serà proporcionada en los diferents punts de cada zona tal que
el quocient entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor que 40.
Es disposarà d’un enllumenat antipànic o ambient que proporcionarà una il·luminància
horitzontal mínima de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des de el terra fins a una alçada de 2m.
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a tot l’espai considerat serà menor de 40.
El número de lluminàries d’emergència màxim a la mateixa línia no serà superior a 12, i la
protecció per les mateixes no serà superior a 6A.

4.5

Normativa d’aplicació

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons Real Decret 842/2002 tant pel que fa a les de
caràcter general com a les particulars juntament amb les instruccions tècniques
complementàries.
Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora.
Ordenances Municipals.
Normes UNE, EN y UNE-EN d’obligat compliment.

4.6

Bases de càlcul

El càlcul de les línies elèctriques descrites en el projecte, s'efectuarà atenent alhora a tres
paràmetres:

Intensitat màxima admissible o d'escalfament.
Màxima caiguda de tensió.
Intensitat de curtcircuit.
I tenint en compte el tipus de tensió aplicada i la línia utilitzada, tenim:
Línies monofàsiques.
Línies trifàsiques.
S'han calculat seguint la normativa respecte a caigudes de tensió admissibles i intensitats
màximes admissibles. Les expressions utilitzades han estat:
Sistema monofàsic:

P = V  I  cos
2 P L 
c.d .t. = cos
 V S
Sistema trifàsic:

P = 3  Vl  I  cos

c.d .t. = cosP LV  S
P = Potència
L = Longitud circuit
I = Intensitat
V = Tensió de fase
Vl = Tensió de línia
Cos = Factor de potència
 = Conductivitat del coure
c.d.t. = Caiguda de tensió
S = Secció
Per al càlcul de la secció dels conductors de les derivacions individuals es tindrà en compte:
1. La demanda prevista per a cada usuari, la qual serà com a mínim la fixada per la ITC
BT 010, i la intensitat de la qual estarà controlada per els dispositius privats de
comandament i protecció.
2. La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3 %
pels circuits d'enllumenat i del 5 % pels de força motriu o usos diferents d'enllumenat.

Enllumenat %

Força %

Derivació Individual

1.5

1.5

Circuits interiors

3

5

TOTAL

4,5 %

6,5 %

En tota la instal·lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents
fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en
qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació.
La instal·lació de posada a terra seguirà l’esquema TT.
Al annex de càlculs es justifica el dimensionament de la línia elèctrica de derivació individual de
la instal·lació.

4.7

Càlcul de corrents de curtcircuit

Per el càlcul de corrent de curtcircuit s’aplica el que s’indica en la guia tècnica d’aplicació de
baixa tensió, en el seu annex 3.
Per tant, es pot utilitzar la següent fórmula simplificada:

On:
Icc: Intensitat de curtcircuit màxim en el punt considerat
U: Tensió d’alimentació fase neutre (240V)
R: Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i la alimentació
El valor de R ha de tenir en compte la suma de resistències dels conductors entre la Caixa
general de Protecció i el punt considerat, en el qual es vol calcular el curtcircuit que s'emplaça
el quadre amb els dispositius generals de comandament i protecció.
Per al càlcul de R es considerarà per simplificació que els conductors es troben a una
temperatura de 20ºC, per obtenir així el valor màxim possible de Icc.
La resistivitat d'el conductor es considerarà també a la mateixa temperatura de 20ºC.
L
RL = ρ ----------------S

Essent:
S =secció de fases

L =longitut de fases
ρ =resistivitat del conductor

Les intensitats de curt circuit admissibles en els conductors son:

NATURALESA
CONDUCTOR

TIPUS
D’AÏLLAMENT

COURE
ALUMINI

XLPE - EPR
XLPE – EPR

DURADA DEL CURT CIRCUIT EN SEGONS
0,1
449
294

0,2
318
203

0,3
259
170

0,5
201
132

1,0
142
93

1,5
116
76

2,0
100
66

2,5
90
59

3,0
82
54

5

Seguretat en cas d’incendi (CTE DB SI)

5.1

Classificació de l’activitat segons la llei 3/2010

L’activitat NO està sotmesa al control preventiu de l’Administració de la Generalitat.

5.2

Descripció de la instal·lació

5.2.1

Propagació interior

Aquest establiment es destinarà a bar i vestuaris per la piscina, per tant es considera que té un
ús de pública concurrència.
L’establiment es troba situat en un edifici independent.
Sector

Descripció

Descripció

Únic

Local (pública concurrència)

EI90

No hi ha sales de risc especial.
El projecte actual no contempla la instal·lació dels aparells de la cuina, es durà a terme en un
futur. Per tal que la cuina, un cop equipada, no es consideri local de risc especial, serà
imprescindible que la campana extractora porti incorporat un sistema automàtic d'extinció.
*En el cas que no s'instal·li el sistema automàtic d'extinció en la campana, el local de la
cuina haurà de complir els requisits establerts en la taula 2.2 "Condiciones de las zonas
de riesgo especial integradas en edificios", de la Secció SI1 del CTE, segons el tipus de
risc (baix, mitjà o alt) que determini la potència instal·lada dels aparells de la cuina.

No hi ha portes de pas entre sectors.

5.2.1.1 Espais ocults
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuïtat en els espais
ocults, tals com muntants, falsos sostres, terres tècnics, etc. Es podem trobar en dues
situacions:
▪
L’espai ocult forma part del sector ocupable, com passarà amb la majoria de falsos
sostres i terres tècnics.
▪
L’espai ocult estarà sectoritzat respecte els espais ocupables. Llavors s’haurà de
complir que la resistència al foc dels elements separadors ha de ser la mateixa que la del
sector que compartimenten, i els registres de la meitat.

5.2.1.2 Condicions de resistència al foc dels elements estructurals principals

L’edifici està destinat a l’ús pública concurrència per tant la resistència al foc de l'estructura és
R 90.

5.2.1.3 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen en
la taula 4.1. de CTE-SI 1-6:
Revestiments(1)

Situació dels elements

De sostres / parets(2) (3)

De terres(2)

C-s2, d0

EFL

Pladur / totxana i guix

rajola

Zona ocupables

1) Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels
sostres o del conjunt dels sòls del recinte considerat.
(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense
recobriment resistent al foc. Quan es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe
de reacció al foc serà la qual s'indica, però incorporant el subíndex L .
(3) Inclou a aquells materials que constitueixin una capa continguda en l'interior del sostre o
paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI 30 com a mínim.

Contribució a la propagació de foc.
A1 / A1FL: no combustible, sense contribució a el foc.
A2 / A2fl: no combustible, sense contribució a el foc.
B / Bfl: combustible, baixa contribució a el foc.
C / CFL: combustible, contribució limitada a el foc.
D / DFL: combustible, contribució mitjana a foc.
I / EFL: combustible, contribució alta a el foc.
F / ffl: sense classificar.

Opacitat dels fums produïts.
s1: Baixa opacitat.
s2: Opacitat mitjana.
s3: Alta opacitat.

Caiguda de gotes o partícules inflamades
d0: No les produeix.
d1: Les produeix en grau mitjà.
d2: Les produeix en grau alt.
En les Instal·lacions elèctriques el tipus de cablejat utilitzat serà tipus RZ-1 (Cca-s1b, d1, a1)
donat que per exigències de la ITC-28 aquest ha de complir les UNE 21123 part 4 o 5 i la UNE
21.1002 segon la tensió del cable. S’exigeix en els cables que siguin no propagadors del
incendi i amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda.
Els elements passants hauran de tenir la mateixa resistència al foc que l’element travessat.

5.2.2

Propagació exterior

No hi ha parets mitgeres amb altres edificis.

5.2.3

Evacuació d’ocupants

A efectes del càlcul d’ocupació s’ha pers el valors de densitat d’ocupació indicats en el CTE DB
SI 3, taula 2.1 i s’ha tingut en compte el caràcter simultani o alternatiu segons l’ús previst, els
resultats del càlcul d’ocupació es mostren a continuació:
Ocupació
Recinte

Superf.

Ocupació
2

Tipus d’activitat

segons

Assimilable
CTE taula 2.1
zones amb seients definits

CTE
(persones)
24

Bar

34,76

(m /
persona)
1,5

Bar(Zona Barra)

8,63

10

Zona de servei

1

Cuina

16,35

10

Zona de servei

1

Vestidor 1

13,90

3

Vestidors

5

Vestidor 2

13,90

3

Vestidors

5

(m²)

TOTALS

36

ON: Ocupació nul·la o alternativa.
No existeix cap ús que afecti a la compatibilitat dels element d’evacuació.
Origen d'evacuació
En general, es considera com a origen d’evacuació qualsevol punt ocupable de l’establiment
d’acord amb allò definit a l’annex SI A del document bàsic SI de la CTE.
Recorreguts d'evacuació
La longitud fins una sortida de planta no excedeix de 25 metres del punt d’origen més
desfavorable.

5.2.3.1 Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació

La longitud fins la sortida no excedeix de 25 metres del punt d’origen més desfavorable.

5.2.3.2 Alçades d’evacuació
El local es situa en planta baixa i té accés directe al carrer.

5.2.3.3 Dimensionat dels elements d’evacuació
L’evacuació d’un edifici consisteix en garantir que els ocupants situats en qualsevol punt
ocupable del mateix (origen d’evacuació) puguin abandonar-lo sortint a un espai exterior segur
o bé arribar a un lloc segur dins del mateix edifici (refugi).
S’ha de fer en condicions de seguretat a través dels elements d’evacuació que s’agrupen,
genèricament, en els recorreguts (portes, passadissos, rampes, escales, i ascensors) i les
sortides d’evacuació (de planta, d’edifici i d’emergència).
L’amplada de les portes i els passos hauran de ser igual o superior a P/200, essent P el nº
d’ocupants que li són assignades, amb un mínim de 0,80m.
Les portes on l’ocupació és < 100 persones no serà necessari que obrin en el sentit de
l’evacuació.
Els passadissos i rampes hauran de ser superiors a P/200, essent P el nº d’ocupants que li són
assignades, amb un mínim d’un metre d’amplada.

5.2.4

Senyalització i enllumenat d’emergència

S’instal·laran senyals luminescents seran conforme la UNE 23035-4, d’acord amb els següents
criteris:
S’ha de disposar de senyals indicatives de direcció dels recorreguts d’evacuació i dels
elements de protecció contra incendis, visibles des de tot origen d’evacuació des de el que no
es vegi directament les sortides o les seves senyals indicatives. Aquestes senyals indicatives
també es col·locaran davant de les sortides d’evacuació d’un recinte amb una ocupació major a
100 persones que accedeixi lateralment a un passadís.
Es disposarà de senyals indicatives en els punts dels recorreguts d’evacuació en els quals
existeixin alternatives que puguin induir a error de forma que quedi clara l’alternativa correcta.
En les portes presents en els recorreguts d’evacuació que no siguin sortida però que puguin
induir a error es senyalitzarà amb el rètol de “SENSE SORTIDA” de forma que sigui fàcilment
visible però sense estar situada sobre les fulles de les portes.
Les senyals han de ser visibles inclòs en cas de fallada de l’enllumenat normal.
La mida de les senyals serà de:
• 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no superi als 10 m.
• 420 x 420 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre 10 i 20 m.

• 594 x 594 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre 20 i 30 m.

5.2.5

Espai exterior segur

Es aquell en el que es pot donar per finalitzada l’evacuació dels ocupants de l’edifici, degut a
que compleix les següents condicions:
1.
Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, amb condicions de
seguretat.
2.
Es pot considerar que aquesta condició es compleix quant l’espai exterior té, davant de
cada sortida de l’edifici que comuniqui amb ell, una superfície de al menys 0,5P m2 dins de la
zona delimitada amb un radi 0,1P m de distancia des de la sortida de l’edifici, essent P el
número d’ocupants els quals el prevegin passar per la sortida.
3.
Si l’espai considerat no esta comunicat amb la xarxa viaria o amb altres espais oberts
no pot considerar-se cap zona situada a menys de 15 metres de qualsevol part de l’edifici,
excepte quant estigui dividit amb sectors de incendis estructuralment independents entre sí i
amb sortides també independents a l’espai exterior, en aquest cas aquesta distància es podrà
aplicar únicament respecte el sector afectat per un possible incendi.
4.

Permet una amplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per l’incendi.

5.
Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants que, en
cada cas es considerin necessaris.
6.
La coberta d’un edifici es pot considerar com espai exterior segur sempre que, a més a
més, de complir amb les condicions anteriors, la seva estructura sigui totalment independent de
la de l’edifici amb sortida a aquest espai i un incendi no pugui afectar simultàniament a ambdós.

Denominació

Consideracions

Sortida

Habitual

5.2.6

Persones
36

Radi=
0,1P (m)

Superfície=
0,5P (m2)

3.6

Compleix

18 SI

Instal·lacions de protecció contra incendis

La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis queda reflexada a la taula que es
mostra a continuació:
Instal·lació
de
contra incendis
Extintor portàtil

protecció

Condicions

Situació

6 kg i Eficàcia (21A-113B)
UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10

Entre 80 cm i 120 cm sobre
el terra.
Un extintor
sortida.

proper

a

la

El recorregut de cualsevol
punt de l’establiment no pot
superar els 15 metres fins
l’extintor.

Boques d’incendi equipades
(BIE)

No és preceptiu en aquesta
instal·lació

Sistema d’alarma

No és preceptiu en aquesta
instal·lació

Sistema
d’incendis

5.2.7

de

detecció

No és preceptiu en aquesta
instal·lació

SI-5 Accessibilitat bombers

5.2.7.1 Aproximació i entorn a l’edifici
Compleix les condicions d’aproximació necessàries. Els vials d'aproximació als espais de
maniobra han de complir les condicions següents:
a)

Amplària mínima lliure 3,5 m

b)

Altura mínima lliure o gàlib 4,5 m

c)

Capacitat portant del vial 20 kN/m².

En els trams corbs, el carril de rodadura ha de quedar delimitat per la traça d'una corona
circular les ràdios mínims de la qual han de ser 5,30 m i 12,50 m, amb una amplària lliure per a
circulació de 7,20 m.

Imatge 1. Aproximació bombers

5.2.7.2

Accessibilitat per façana

Segons la SP 121. El nombre de façanes accessibles és de 1 i l’establiment compleix aquesta
condició.

Les façanes disposen de forats que permetin l’accés de l’exterior al personal del servei
d’extinció d’incendis. En concret es complirà que:
a) Facilitar l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici, de manera que l'altura de l'ampit
respecte del nivell de la planta a la qual accedeix no sigui major que 1,20 m
b) Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser, almenys, 0,80 m i 1,20 m
respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dos buits consecutius
no ha d'excedir de 25 m, amidada sobre la façana
c) No s'han d'instal·lar en façana elements que impedeixin o dificultin l'accessibilitat a
l'interior de l'edifici a través d'aquests buits, llevat de els elements de seguretat situats
en els buits de les plantes l'altura de les quals d'evacuació no excedeixi de 9 m.

5.2.8

SI-6Resistència al foc de l’estructura

5.2.8.1 Condicions de resistència al foc dels elements estructurals principals
La resistència al foc d'un element estructural principal de l'edifici ( inclosos forjats, bigues i
suports) complirà amb la R90.

5.3

Normativa d’aplicació

En la redacció del projecte i/o en el desenvolupament de l’activitat es tindrà en compte la
normativa següent:
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la
Edificación CTE, i les seves posteriors modificacions.
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s'aprova en Reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis.
Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de
construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència
enfront del foc.

Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).
Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments.
Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la Classificació catalana d’activitats
econòmiques 2009 (CCAE-2009).
Real Decret 842/2002, de 2 de Agost, Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, tant pel que
fa a les de caràcter general com les Instruccions Complementàries i posteriors modificacions
Les Normes UNE, ISO i marcatge CE que les disposicions anteriors senyalen com de
compliment obligat.
Ordenances municipals
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Telecomunicacions

6.1

Descripció de la instal·lació

La operadora disposarà del cablejat fins al switch de l’armari d’instal·lacions al bar i d’aquest es
repartirà amb cable continu cat 6,fins als diferents punts de veu i dades que hi haurà al bar.
Els cables UTP cat 6 discorreran per l’interior d’una canal de pvc independent de l’alimentació
elèctrica, i les baixants i derivacions es realitzaran amb tub corrugat.

6.1.1

Preses i cablejat

En cada lloc on s’instal.li una presa de veu i dades s’instal·larà una base schuko de 16 A-II+TT
(blanc).
Les rosetes seran RJ45 i aniran connectades amb el switchamb cable UTP de categoria 6 de
tirada contínua i amb longitud inferior a 90 metres.
Els cables UTP cat 6 discorreran per l’interior d’una canal de pvc independent de l’alimentació
elèctrica, i les baixants i derivacions es realitzaran amb tub corrugat.
Les preses, finalitzada la seva instal·lació seran certificades per l'instal·lador, el qual a més
aportarà plànols finals d'ubicació, tipus i recorregut de canalitzacions i les preses instal·lades
(amb l'etiquetatge), i en esquemes.

6.2

Normativa d’aplicació

En la redacció del projecte i/o en el desenvolupament de l’activitat es tindrà en compte la
normativa següent:
Normativa d’infraestructures de telecomunicacions
Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora.
Ordenances Municipals.
Normes CE, UNE, EN y UNE-EN d’obligat compliment.

7

Detecció d’intrusió

7.1

Descripció de la instal·lació

La instal·lació de detecció d’intrusió, es realitzà en els accessos interiors, ja sigui portes o
finestres. Es disposarà d’un panell de control de zones ubicat a la zona de recepció.
S’instal·laran els elements que es descriuen a continuació:
‐

Detectors volumètrics d’infrarojos de doble tecnologia, instal·lats en els accessos tal i
com s’indica en la documentació gràfica.

‐

Sirena exterior amb òptica, equipada amb bateria tal i com s’indica en la documentació
gràfica.

‐

Central microprocessada, amb entrada d’alarmes i un mínim de 4 zones, equipada amb
transmissor d’alarmes per a línia telefònica fixa i per a línia.

‐

Terminal de comandament amb teclat i pantalla. Equipada amb sistema d’alimentació
redundant.

7.1.1

Canalitzacions

El sistema disposarà d’una alimentació de reserva, amb capacitat de mantenir la instal·lació en
funcionament durant almenys 2h en cas d’emergència o de tall de subministrament elèctric.
La canalització interior estarà formada per safates i tubs de material plàstic, instal·lats en
superfície, quan sigui necessari s’utilitzaran registres de pas o l’espai disponible als muntants
per a facilitar la instal·lació posterior de cables.
El diàmetre mínim dels tubs serà de 20 mm A.

7.2

Normativa d’aplicació

LLEI DE SEGURETAT PRIVADA: Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada (BOE núm. 83,
de 5 d'abril de al 2014.
DECRET 35/2017, d'11 d'abril, de regulació de l'exercici de competències en matèria de
seguretat privada.
4. Ordre INT / 316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de
la seguretat privada. (BOE 42 de 18.02.2011)
5. Ordre INT / 317/2011, d'1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada. (BOE 42 de
18.02.2011)
Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora d’alarmes.
Ordenances Municipals.
Normes CE, UNE, EN y UNE-EN d’obligat compliment.
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8.1

DB HR Protecció enfront del soroll

Procediment de verificació

Per satisfer les exigències del CTE pel que fa a la protecció enfront del soroll han de:
a) assolir els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri i no superar els valors límit de nivell de
pressió de soroll d'impactes (aïllament acústic a soroll d'impactes) que s'estableixen en l'apartat
2.1del DB HR;
b) no superar els valors límit de temps de reverberació que s'estableixen en l'apartat 2.2 del DB
HR;
c) complir les especificacions de l'apartat 2.3 del DB HR referents al soroll i de les vibracions de
les instal·lacions.

8.2

Fitxes justificatives de l'opció general d'aïllament acústic

S’adjunten en l’annex de càlculs.

9

9.1

DB HE Estalvi d’energia

HE 0 Limitació del consum energètic

No li és d’aplicació degut a que la zona de l’edifici aïllada i climatitzada correspon a la zona de
bar que és inferior a 50 m2.

9.2

HE 1 Limitació de la demanda energètica

No li és d’aplicació degut a que la zona de l’edifici aïllada i climatitzada correspon a la zona de
bar que és inferior a 50 m2.

9.3

HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

El rendiment de les instal·lacions tèrmiques es justifica en l’apartat 3 de climatització i ventilació
(RITE) d’aquesta memòria.

9.4

HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

No li és d’aplicació degut a que la zona de l’edifici aïllada i climatitzada correspon a la zona de
bar que és inferior a 50 m2.

9.5

HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Per el càlcul de la demanda en compliment del CTE DB HE 4, s’utilitza l’annex F de demanda
orientativa d’acs per usos diferents al de residencial privat, essent el cas dels vestuaris 21
litres/dia per persona i el bar 1 litres/dia persona.
Cafeteria 1 litres persona/dia = 26 litres / dia (funciona tot l’any).
Vestuaris i dutxes col·lectives 21 litres persona/dia * 10 persones = 210 litres/dia (funciona dos
mesos i mig a l’estiu).
En el cas dels vestuaris, si fem el còmput anual d’aigua calenta sanitària, tenint en compte que
el consum d’aigua calenta és només, de els dos mesos i mig de l’estiu, el consum diari anual es
redueix a;
75 dies * 210 litres/dia = 15.750 litres, si tenim en compte el consum repartit durant l’any el
consum litres dia és de 43,15 litres/dia.
43,15 litres/dia (vestuaris) + 26 litres/dia (bar) = 69,15 litres/dia
Així doncs, tenint en compte la ocupació calculada segons del CTE DB SI i el volum d’aigua
segons l’annex F del CTE DB HE 4, el consum diari és de 69,15 litres/dia inferior als 100
litres/dia, no li és d’aplicació la contribució renovable mínima d’energia per cobrir la demanda
d’acs.

9.6

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

No es d’aplicació.
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Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Vestuaris i bar a Vilagrassa

Data: 13/11/20

1.- PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Vilagrassa
Latitud (graus): 41.62 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 355 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 26.44 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: -0.80 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 5.60 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %

2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
2.1.- Refrigeració
Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Bar (Estar - menjador) bar
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 25.6 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol

C.
LATENT
(W)

C.
SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

NO

8.5

0.62

154

Clar

22.3

-8.91

Façana

NE

23.1

0.62

154

Clar

22.8

-17.27

Façana

SO

24.5

0.62

154

Clar

22.4

-23.99

Façana

SE

4.8

0.62

154

Clar

22.8

-3.66

Finestres exteriors

Pàgina 2

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Vestuaris i bar a Vilagrassa
Nre.
finestres

Orientaci
ó

Data: 13/11/20

Superfície total
(m²)

U
(W/(m²·K))

Coef. radiació
solar

Guany
(W/m²)

1

NE

3.5

2.40

0.45

15.1

52.18

1

NO

4.7

2.40

0.45

130.0

612.81

1

SO

3.2

2.40

0.45

14.8

47.57

1

NE

1.4

2.40

0.45

16.4

23.34

1

SE

1.6

2.40

0.45

14.8

23.66

1

SE

1.4

2.40

0.45

25.3

34.52

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Terrat

43.2

0.56

407 Intermedi

Teq. (°C)
29.1

122.71
Total estructural

862.96

453.57

845.20

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

26

34.89

32.51

Il·luminació
Tipus
Incandescent

Potència (W) Coef. il·luminació
863.52

0.62

533.66

Instal·lacions i altres càrregues

474.94
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86

453.57

1853.80

Càrregues interiors totals

2307.37

3.0 %
Càrregues internes totals

81.50
453.57

2798.26

Potència tèrmica interna total

3251.83

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
750.0

3845.96

369.63

3845.96

369.63

Potència tèrmica de ventilació total

4215.59

Càrregues de ventilació
Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 43.2 m² 173.0 W/m²

4299.53

3167.89

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7467.4 W
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Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
Vestuaris i bar a Vilagrassa

Data: 13/11/20

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Cuina (Cuina) bar
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 23.1 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.8 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 22h (20 hora solar) del dia 1 de Juliol
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

NE

4.6

0.62

154

Clar

23.6

-1.12

Façana

SE

4.9

0.62

154

Clar

23.7

-0.90

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Terrat

7.5

0.56

407 Intermedi

Teq. (°C)
30.2

26.23
Total estructural

24.21

72.11

72.94

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o de peu

1

72.11

72.94

Il·luminació
Tipus
Incandescent

Potència (W) Coef. il·luminació
134.60

0.75

101.22

Instal·lacions i altres càrregues

29.91

119.64

102.02

293.80

Càrregues interiors totals

395.82

Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.76

3.0 %
Càrregues internes totals

9.54
102.02

327.56

Potència tèrmica interna total

429.57

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
53.8

297.59

-15.90

297.59

-15.90

Potència tèrmica de ventilació total

281.69

Càrregues de ventilació
Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.5 m² 95.1 W/m²

399.60

311.66

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 711.3 W
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Data: 13/11/20

2.2.- Calefacció
Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Bar (Estar - menjador) bar
Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -0.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana

NO

8.5

0.62

154

Clar

133.40

Façana

NE

23.1

0.62

154

Clar

361.20

Façana

SO

24.5

0.62

154

Clar

349.77

Façana

SE

4.8

0.62

154

Clar

68.04

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
2

NE

4.9

2.40

294.01

1

NO

4.7

2.40

283.68

1

SO

3.2

2.40

176.16

2

SE

3.0

2.40

162.65

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Terrat

43.2

0.58

407 Intermedi

549.90

Forjats inferiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Solera

43.2

0.40

252

264.36
Total estructural

2643.19

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 % 132.16

Càrregues internes totals

2775.35

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
750.0

5154.32
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 43.2 m² 183.7 W/m²

5154.32

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7929.7 W
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Vestuaris i bar a Vilagrassa

Data: 13/11/20

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Cuina (Cuina) bar
Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -0.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana

SO

4.7

0.62

154

Clar

67.65

Façana

NE

4.6

0.62

154

Clar

71.56

Façana

SE

4.9

0.62

154

Clar

69.53

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Terrat

7.5

0.58

407 Intermedi

95.23

Forjats inferiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Solera

7.5

0.40

252

45.78
Total estructural

349.75

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 % 17.49

Càrregues internes totals

367.24

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
53.8

370.01
Potència tèrmica de ventilació total

370.01

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.5 m² 98.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 737.2 W
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Data: 13/11/20

3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
Refrigeració
Conjunt: bar
Subtotals
Recinte

Planta

Càrrega interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Bar

Planta baixa

862.96

1853.80

2307.37

Cuina

Planta baixa

24.21

293.80

395.82

Total
(W)

Ventilació

2798.26 3251.83 750.00 369.63
327.56

429.57

Total

Potència tèrmica

Cabal Sensible Càrrega total Per superfície Sensible Màxima simultània Màxima
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)
53.84
803.8

-15.90

4215.59

172.95

3167.89

7467.42

7467.42

281.69

95.12

311.66

697.04

711.26

Càrrega total simultània

8164.5

Calefacció
Conjunt: bar
Recinte

Planta

Ventilació
Potència
Càrrega interna sensible
Cabal
Càrrega
total
Per
superfície
Màxima
simultània Màxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

Bar

Planta baixa

2775.35

Cuina

Planta baixa

367.24

Total

750.00

5154.32

183.66

53.84

370.01

98.59

803.8 Càrrega total simultània

7929.67

7929.67

737.25

737.25

8666.9
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(3)
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Llegenda:
(1)

Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida

(2)

Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada

(3)

Armadures normalitzades: “mallazo”

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):
Acer B: en barres
Acer T: de baixa ductilitat
Acer S: soldable, de ductilitat normal
Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat
Acer AP: armadures passives
Acer ME: malles electrosoldades
Acer SR: resistent a sulfats
Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i,
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
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L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari
es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir
els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de
disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització,
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós
comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
IDENTIFICACIÓ
Material:

HA/25/B/20/Ila i HA/25/B/20/I

Situació en projecte i obra:

fonaments i soleres

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:
Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08.
Característiques de docilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.50
1.30

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de Control: Estadístic
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions
administratives exigides reglamentàriament.
• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb
qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions
i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08.

Control durant el subministrament:
• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de
l’annex 21 de l’ EHE-08
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
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•

especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament
aportats.
Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes,
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de
subministrament.
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Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08.
Presa de mostres:
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i
entre ¼ i ¾ de la descàrrega.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts
presents (1) i se’n quedaran una còpia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant
del Laboratori.
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2.1

ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

---

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
(1)
Oficialment Reconegut (DOR) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut.
Control durant el subministrament:
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE08
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2
EHE-08)
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE08)
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
Control desprès del subministrament:
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Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.2

ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

---

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
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Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons
UNE 36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08
(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE08)
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
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•
•

fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament:
• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
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(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.3

ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
(1)
Oficialment Reconegut (DOR) i si és així es podrà reduir el
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati
que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
•
tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
•
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2
EHE-08)
•
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE08)
•
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
Control després del subministrament:
• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
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Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.4

ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

p.e. Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
(1)
Oficialment Reconegut (DOR) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE
36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
(3)
UNE-EN 10080
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb
antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati
que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE08)
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
12

•
•
•
•

allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament:
• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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3.3

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S

IDENTIFICACIÓ
Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S

Material:

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080.
Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del
Projecte.

Diàmetres nominals:
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Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de
l’armadura.
Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08).

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat.
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08).

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra.
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2)
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de
(3)
la UNE-EN 10080
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques
corresponents a l’acer B 500 S.
Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les
especificacions dels plànols d’armat del projecte.
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i
acceptades per la Direcció Facultativa.
Control abans del subministrament:
•
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
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•

suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal
que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest
procediment
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors,
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

Control durant el subministrament:
•
Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21
de l’ EHE-08
•
Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a
cada partida d’elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de
subministrament esmentats
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
•
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
•
comprovació de les característiques mecàniques
•
comprovació de les característiques d’adherència
•
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i
amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08
Control desprès del subministrament:
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un
certificat equivalent a l’esmentat.
Comprovació de les instal·lacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures
que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a
l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i
muntatge i un espai per a les armadures elaborades.
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i
els resultats dels assajos de l’autocontrol.

Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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3.4

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD
IDENTIFICACIÓ
Material:

AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08)

Diàmetres i geometria:

---

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
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Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08.
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons
UNE 36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
(3)
UNE-EN 10080
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.
Control abans del subministrament:
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de
l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat
•
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de
l’EHE-08)
•
Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en
instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08.
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08.
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
•
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
•
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions
administratives exigides reglamentàriament.
Control durant el subministrament:
•
comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i
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•
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2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08
comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la
mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura

Control desprès del subministrament:
•
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat.
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Control organolèptic i assajos:
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD?? i
la definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
•
comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08)
•
comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08)
•
comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les
barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la
mateixa Instrucció i a la UNE 36831.
•
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art.
88.5.3.1)
•
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)
Comprovació de les instal·lacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE08.
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge,
i un espai per a les armadures elaborades.
Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran
una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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4.2

ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T

IDENTIFICACIÓ
Armadures normalitzades ME 500 T

Material:

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080
---

Diàmetres i geometria:
Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades.
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
(2)
UNE-EN 10080
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Persistent o transitòria
Accidental

1.15
1.0

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques
corresponents a l’acer B 500 T
Es comprovarà la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte.
Control abans del subministrament:
•
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives
exigides reglamentàriament
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
•
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons
UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Control durant el subministrament:
•
acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’
EHE-08
•
armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
•
comprovació de la geometria
•
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
•
comprovació de les característiques mecàniques
•
comprovació de les característiques de d’adherència
•
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les
toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08
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•

comprovació de la càrrega de desenganxament

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les
comprovacions experimentals.
Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
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(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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5

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

(En elaboració)
IDENTIFICACIÓ
Material:

Perfils laminars per estructura

Geometria:

Tipus Z

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
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Característiques mecàniques: moment inèrcia flexió: 271
Moment inèrcia torsió: 441
.
Característiques d’adherència:
Característiques químiques: mòdul de flexió elàstic: 54,2
Mòdul de flexió plàstic: 64,6
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Persistent o transitòria
1,25
Accidental

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:

Control durant el subministrament:

Control desprès del subministrament:
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6

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
IDENTIFICACIÓ
Maó tipus termoargila.

Material:

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del
CTE.
Geometria:

29 cm en façanes i 19 cm gruix en divisòria/paret de càrrega interior.

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

p.e. Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Amb marcatge CE (UNE EN 771)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat:
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.
Classe d’exposició de la fàbrica:
Maó calat: revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada)
Expansió final per humitat:
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada)
Geladicitat:
Classificats com a no geladissos
Eflorescències:
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

3.0
1.8

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega
Control abans del subministrament:
•
Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat
•
Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de
fabricació.
•
Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF)
•
Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF)
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials
emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies)
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del
peticionari i identificació del lloc de subministrament
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•
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•

comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte,
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra
la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació,
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i
el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08
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7

SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES
IDENTIFICACIÓ
Material:

biguetes de formigó pretesades autoportants

Geometria:

Forjat pla sota coberta, en zona serveis i sala fosca

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

les condicions establertes a la taula 4.1 del Document
Bàsic SE-F.

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-F)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el
cas d’incendi
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:
Situació de projecte
Persistent o transitòria
Accidental

Formigó
1.70 (*)
1.30

Acer
1.15 (*)
1.0

(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
El corresponent segons EHE-08
Control abans del subministrament:
•
Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt
1.2.11 de l’annex 21)
•
Certificat de resistència a compressió (annex 22)
•
Certificat de dosificació (annex 27)
•
Certificat d’assaig d’adherència
•
Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i
la documentació de conformitat
•
Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb
els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament
aportada.
•
tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació,
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08.
Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
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suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements resistents subministrats.
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08 i que la gestió
dels materials garanteix la seva traçabilitat.

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT
IDENTIFICACIÓ
Material:

Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant
Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08

Geometria:

S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria
del Projecte
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Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037
Característiques del material ceràmic:
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08
Control documental abans del subministrament:
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies).
•
Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR
•
Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.

Control durant el subministrament:
•
Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
•
Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament
aportada.
•
La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques
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geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de
l’EHE-08.
Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements d’entrebigat subministrats.
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Comprovació de les instal·lacions de fabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que
permet deduir el compliment de l’EHE-08 i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat.
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8.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC

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

Panell sandvitx amb 80 mm de llana de roca
Coberta
Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

35
50
---

Kg/m
mm
KPa

0,025
100

W/mºK
adimensional

No

Sí/No

---

---

Requeriments Genèrics
(1)
Densitat (ρ) ** :
(1)
Gruix :
Resistència a la compressió (2) :

3

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

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

(3)

:

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (4) *:
Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:
 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria
b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





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

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







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

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

8.2

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC
27

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

Placa EPS interior de 100 mm de gruix
façanes
Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

35
40
---

Kg/m
mm
KPa

0,029
20

W/mºK
adimensional

Si

Sí/No

---

---

Requeriments Genèrics
(1)
Densitat (ρ) ** :
(1)
Gruix :
(2)
Resistència a la compressió :

3
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Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)
Conductivitat tèrmica (λ) ** :
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil (3) :
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (4) *:
Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:
 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria
b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





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

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







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

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

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

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

** Ajuda:
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009
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9.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC

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

Poliestirè expandit
Façanes
Els reglamentaris, els establerts
en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de
Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

35
40
---

Kg/m
mm
KPa

Sí

Sí/No

-------

KPa·s/m
3
MN/m
---

---

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

3

Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil (2) :
Requeriments Acústics (DB HR)
(3)

Resistivitat al flux de l’aire :
Rigidesa dinàmica (3):
Coeficient d’absorció acústica ponderat (w)

(4)

:

2

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

(5)

*:

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




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

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





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

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






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

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

* Ajuda:
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Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:
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10.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

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

Arrebossat de perlita-vermiculita
Revestiment de "Z" i panell sanditx
coberta

Marques, certificacions i altres distintius
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments Genèrics
Densitat (ρ):
Gruix:

Valor exigit

Unitats
3

Kg/m
mm

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

---
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Altres requeriments

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




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

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





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

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



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

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris dels controls.
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Introducció
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a
continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:







La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums
d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que
es destaquen:










Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a
les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
Bar i vestidors de la piscina municipal
Usos subsidiaris:

Situació:
POLIGON 5 PARCEL.LA 21
Vilagrassa
Situació:
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Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al
Llibre de l’Edifici.

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les
seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

Fonaments – Elements de contenció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
Incidències extraordinàries:




Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les
condicions resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les
mesures adients.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
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Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilització exigit.

Estructura
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al
foc per a les quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones
de l’edifici i no poden superar els valors següents:
Categoria d’ús

A

B

C

D
E

Subcategoria d’ús

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i
hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
A1
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si
està a menys altura
Zones residencials
Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
A2
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si
està a menys altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Zones administratives
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si
està a menys altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m
C1
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si
està a menys altura
Zones amb seients fixes
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m
C2
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si
està a menys altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions
Zones de reunió
en museus, etc.
(llevat les superfícies
C3
corresponents als
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m
usos A,B i D)
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si
està a menys altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m
C4
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si
està a menys altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis,
etc.)
C5
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si
està a menys altura
Zones comercials
D1
Locals comercials
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)

Càrrega
uniforme
kN/m2–(Kg/m2)

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)

2 – (200)

–

4 – (400)

–

–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–

–

–

1,6 - (160)

5– (500)

7– (700)

–

–

5– (500)

4 – (400)

–

–

3 - (300)

5– (500)
5– (700)
2 – (200)

4 – (400)
7 – (500)
20 – (2.000)

–
–
–
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1,6 - (160)

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
F Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
G1
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes accessibles
G2
Cobertes amb inclinació superior a 40º
G exclusives per
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
conservació
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?

–

–

1– (100)

2 – (200)

1,6 - (160)

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

........

–

–

.........

–

SI

–

NO

Característiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan
contemplades en la memòria d’estructures del projecte.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals.
Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:



Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura.
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:



Inspeccions tècniques de l’estructura.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).
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Cobertes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús :
COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDVITX AMB 30 mm AILLANT

Situació:
TOT EDIFICI

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar
desperfectes durant les operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents
característiques que no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidències extraordinàries:




Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en
bon estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llençar la neu de les cobertes al carrer.
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes,
claraboies, entre d'altres).
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II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la
impermeabilització.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les
caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció,
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:


Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions,
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bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill
imminent cal avisar al Servei de Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ús comú
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes,
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o
d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap
element aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent,
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
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Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel
seu fabricant.
Incidències extraordinàries:



Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de
l’edifici:
Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la
finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu
defecte, de la senyalització d’evacuació.
- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins
que surti de l’edifici.
- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.
Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidació.

Instal·lació d'aigua
I.- Instruccions d’ús:
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Condicions d’ús:
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de subministrament:
Situació clau general de l’edifici:
EXTERIOR EDIFICI
Tipus comptadors:

Situació:
Accés des del carrer

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat.
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.
 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües
del municipi així ho especifica).
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:






Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local
o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que
es glacin.
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II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:





Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel
fabricant.
Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i
de l’aigua calenta sanitària.
Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres).

Instal·lació d'electricitat
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici:
Al límit de la propietat
Tipus comptadors:

Situació:
Accés des del carrer

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència
màxima admesa per la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del
personal de la mateixa.
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :
 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.
 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent):
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.
 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva
execució per part d’un instal·lador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius
respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin
les distàncies mínimes de seguretat.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit
corresponent.
Incidències extraordinàries:



Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de
que es facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un
altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:



Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la
instal·lació.

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.

Instal·lació de gas
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de gas:
-Situació clau general de l’edifici:
Tipus comptadors:

Tipus de subministrament:
--

Situació:

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són
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d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el
manteniment.
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,
la part posterior del forn.
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació.
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge,
local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en
funcionament.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució
per part d’un instal·lador autoritzat.
Neteja:
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidències extraordinàries:




Si es detecta una fuita de gas caldrà:
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen
espurnes.
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona.
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o
be amb un extintor.
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres.
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei
d'urgències de la companyia subministradora.
Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o
ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:



Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.

Instal·lació de desguàs
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I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de
desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.
Neteja:
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i,
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.
Incidències extraordinàries:





Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.
Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es
revisaran els sifons i les vàlvules.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Revisió de la instal·lació.
Neteja d’arquetes.
Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i
bombes d’elevació

Instal·lació de telecomunicacions
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
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La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci
el manteniment o instal·ladors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de
l’operadora contractada.

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Tipus de recollida municipal:
CONTENIDORS

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres.
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels
desguassos.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
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representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa
especialitzada.
Incidències extraordinàries:


Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.

II. Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:


Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les
instal·lacions.

Instal·lació de protecció contra incendis
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Sistema o aparells
instal·lats:
EXTINTOR

Situació:
PROP PORTES ACCÉS I SALA INSTAL.LACIONS

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers –
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:



Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu
correcte estat.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla
d’emergència de l’edifici.
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II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:


Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.

Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària
I.- Instruccions d’ús:
Consideracions d’ús :
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas
d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar
tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant,
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.
Incidències extraordinàries:


Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:





Neteja captadors i inspecció visual dels seus components.
Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components.
Revisió general de la instal·lació.
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