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MEMÒRIA
IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA
DD DADES GENERALS
DD1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte:

Projecte Executiu de Reforma

Objecte de l’encàrrec:

L'objecte d'aquest encàrrec es realitzar el projecte executiu de reforma de local
per destinar-lo a Centre d'Acollida municipal

Situació:

Carrer Unió 40, Planta Baixa i Planta 1 - 08330 - Premià de Mar

Referència cadastral:

6737042DF4963N0001LM

S’actúa sobre l’estructura?

6737042DF4963N0002BQ

SÍ

NO

DD2 Agents del projecte
Promotor/a
Nom:

Ajuntament de Premià de Mar

Adreça:

Carrer Nord 60 - 08330 - Premià de Mar

Telèfon:

NIF:

P0817100A

e-mail:

Projectista
Miguel Ángel Martínez Peregrina, Arquitecte Colꞏlegiat Num.: 37678-7

NIF:

38 835 191 - J

Adreça:

Carrer Joan Prim 9, B3, C.P. 08330 Premià de Mar

Telèfon:

931.058.266

Mòbil:

615.212.408

e-mail:

info@itecnic.org
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DD3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Tècnic redactor:

Miguel Ángel Martínez Peregrina, Arquitecte Colꞏlegiat Num.: 37678-7

NIF:

38 835 191 - J

Adreça:

Carrer Joan Prim 9, B3, C.P. 08330 Premià de Mar

Elisa Almirall Gayo
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Telèfon:

931.058.266

Mòbil:

615.212.408

e-mail:

info@itecnic.org

Estudi de Gestió de Residus
Tècnic redactor:

Miguel Ángel Martínez Peregrina, Arquitecte Colꞏlegiat Num.: 37678-7

NIF:

38 835 191 - J

Adreça:

Carrer Joan Prim 9, B3, C.P. 08330 Premià de Mar

Telèfon:

931.058.266

615.212.408

e-mail:

info@itecnic.org
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Mòbil:
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

El municipi, ubicat a la comarca del Maresme, té una alçada topogràfica de 8m.
Es realitza l’intervenció a l’edifici existent situat al carrer Unió 40 de Premià de Mar, amb les següents
característiques:
Quadre de dades generals de l’edifici
Any de construcció:
Pl. Sobre Rasant:

1970

Sup. Construïda:

6

Pl. Sota Rasant:

Edif. Colindants.

No

Sí 2costats

Protecció Mitgeres

al 100% /

1.572,00 m2
0

Façanes:

Accés Principal:

al 75% /

al 50% /

Sup. Sòl
2

Patis:

448,00m2
2

Carre Unió

al 25% /

Desprotegida per colindant

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de
Premià de Mar.
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).
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Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que
li sigui d’aplicació.
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MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
Es tracta de l'adeqüació de part de les plantes baixa i primera de l’edifici, per adaptar les prestacions al
nou us previst per aquestes plantes, centre d'acollidam i als serveis auxiliars que li caldran.
L’accès al mateix es realitza per la planta baixa, on trobem una entrada comú amb un altre local que
desenvolupa la seva activitat a aquesta planta.
Ambdues plantes es comuniquen per una escala i un ascensor, d’ús privatiu de les plantes baixa i
primera.
L’accès a la resta de l’edifici, destinat a habitatges, es realitza de manera independent mitjantçant
vestíbul i escala comunitària.
A planta baixa trobem els accessos al centre i un magatzem on s’allotjaran les pertinències dels usuaris.
Les actuacions a aquesta planta baixa son:
-

Enderroc de divisòries existents

-

Nova distribució dels espais, especialment per la creació dels vestíbuls d’independencia.

-

Realització de les noves instal.lacions per donar servei al nou ús.

Pel que fa a la planta primera, la nova activitat ocupa tota la superfície existent. En aquesta planta es
desenvolupen l’activitat d’allotjament i les activitats auxiliars necessàries per aquesta activitat. Les
actuacions a aquesta planta primera obtecte de la reforma, son:
-

Enderroc de divisòries existents

-

Enderroc de falsos-sostres

-

Nova distribució dels espais destinats a allotjament

-. -

Realització de les noves instal.lacions per donar servei al nou ús.

Per que fa a les superfície objecte d’aquesta intervenció, son les següents:

Planta Baixa

197,35 m2

Planta Primera

438,74 m2

Superfície total Reforma

636,09 m2

Per tant, la superfície total de l’intervenció és de 636,09 m2
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Superfícies Edifici Existent efectades per la reforma
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística
Any de construcció:
1970
Planejament : Pla General d’Ordenació Urbana de Premià de Mar – Juliol 2012
Paràmetres urbanístics:
Planejament
Classificació

Qualificació

Codi Ajuntament

Sòl urbà consolidat

Codi Ajuntament

12b2– Illa tancada

Ordenació

Alineació de Façana

Alçada reguladora (ARM)

Projecte

Alineació de Façana

14.7 m - Planta Baixa + 3

Profunditat Edificable

12 m

Usos compatibles

Residencial excepte subsòl

Acompleix

Justificació idoneïtat reforma del local per adaptar-lo a Centre d'Acollida Municipal
Segons l’article 44 del Poum, l’us residencial públic és una de les activitats permeses, excepte al subsol
de l’edifici. Per tant, la reforma que preveu el projecte és compatible en quant al seu ús amb la normativa
municipal i acompleix l'ordenança d'admissibilitat d'usos i activitats (Vector Ambiental de Seguretat).

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional
El municipi no disposa d’ordenances pròpies que reguli d'us específic del Centre i per això s'agafa com a
marc de referència

les normatives específiques que regulen a les condicions de les

instal.lacions destinades a activitats amb infants i joves (D.140/2003 Reglament
d’instal.lacions destinades a activitats amb infants i joves).
En l’interior de les habitacions l’alçada útil tindrà un valor mitjà de 2,50 m i un valor mínim de 2,20 m en
Totes les habitacions disposen de lliteres, espais per emmagatzemar els objectes personals. Aiximateix
també es disposen dels serveis comuns que estableix el decret: recepció, sala d’us comú, cambres
higièniques, safareig, matatzem i cuina.
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cuines, cambres higièniques i espais de circulació. L’espai lliure entre forjats és de 2,80 m.
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes i paràmetres resum
Les superficies de l’intervenció son les següents:
Superfície útil m2
Planta Baixa
1. Recepció
2. Vestíbul
3. Magatzem
Planta Primera
1. Habitació 1
2. Habitació 2
3. Habitació 3
4. Recepció
5. Distribuidor
6. Dutxes 1
7. Dutxes 2
8. Dutxes 3
9. Banys 1
10. Banys 2
11. Banys 3
12. Neteja
13. Safareig
14. Magatzem
15. Arxiu
16. Despatx
17. Banys 1
18. Banys 2
19. Banys 3
20. Sala Reunions
21. Sala Reunions
22. Sala d’Estudi
23. Sala Polivalent
24. Distribuidor
25. Distribuidor
26. Distribuidor
27. Distribuidor

169,37
27.05
4.48
137.84
360,72
29.17
24.14
36.90
6.76
32.63
8.20
8.00
5.25
5.25
8.85
8.85
2.8
8.58
10.20
4.17
6.82
9.34
9.57
5.54
22.87
23.42
16.44
40.03
17.05
1.58
2.70
5.61

438,74

636,09
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Superfície total construïda

Sup. Construïdes
m2
197.35

8/82

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PEREGRINA
ARQUITECTE COL. NUM.: 37678-7
Carrer Joan Prim 9, B3, Premià de Mar
T. 931.058.226 – M. 615.212.408
e-mail: info@itecnic.org

MD 3 Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les
característiques de l’edifici
MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donaran
resposta la resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar[01] en el conjunt de l’edifici, que
depenen de les seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
Funcionalitat
Accessibilitat
Seguretat:
Estructural
en cas d’Incendi
d’Utilització
Habitabilitat:
Salubritat
Protecció contra el soroll
Estalvi d’energia
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instalꞏlacions per un ús satisfactori
de l’edifici.
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En l’apartat MD 4 es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics.
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MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l´ús de l’edifici
El projecte acompleix els requisits que estableix el Decret 140/2003 en quan als paràmetres
mínims relatius a l’activitat objecte de la reforma Es recull al quadre annex els principals
paràmetres dels espais:
ESPAIS

SUP UTIL

VOLUM

LLITS

OCUPANTS

Habitació 1

29,17

72,92

4

8

Habitació 2

24,14

60,37

4

8

Habitació 3

36,90

92,25

6

12

TOTAL

90,21

14

28

MD 3.1.2 Condicions d’accessibilitat
En tractar-se d’n edifici existent, no es modifiquen les característiques d’accesibilitat dels elements
comuns de l’edifici. Pel que fa a la resta de l’us, es dona compliment al decret 135/1995 que defineix els
paràmetres d’accesibilitat, junt amb l’apartat DB SUA.
S’adjunta fitxa justificativa del compliment.
MD 3.2 Seguretat estructural
En tractar-se d’un edifici existent destinat a habitatge, es considera que l’estructura existent és apte pel
nou us d’habitatge.
L’estat de conservació de l’estructura és bo i la seva composició funcional en quant a llums màximes,
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estructura vertical i fonamentació és suficient per adeqüar-se a l’us habitatge.
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MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
L’establiment objecte d’actuació compleix els requeriments corresponents a la composició física
del mateix i dels seus elements, establerts al CTE-DB-SI en els apartats:
Apartat 1 - Propagació Interior:
Es garanteix limitació del risc de propagació interior. L’establiment disposa d’una envolvent
formada per paraments verticals de fàbrica, enguixats i pintats. Es garanteix una resistència al
foc EI-120 segons la taula F.1 de l’annex F del CTE-DB-SI.
Habitacions han de tenir parets EI60
Rics baix: Magatzem equipatges
Estructura R90
Parets i sostres EI90
Porta Entrada EI 45-C5
Revestiment parets/sostres B-s1,d0
Revestiment terres Bfl-s1
Recurregut sortida <25m
Materials Recorreguts :
Terres Efl
Parets i sostres C-s2, d0
Fals-sostres tècnics: B-s3,d0
Apartat 2 - Propagació Exterior:
Separació mitgeres: EI 120
Apartat 3 - Evacuació dels ocupants:
Ocupants: 90
Sortides planta: 1
Dimensions Elements Evacuació:
Portes: 90cm , No Sentit Evacuació <100p
Passadissos: >1 m
Dimensions Escales:
Tipus: No Protegida h<pB+1
Amplada mínima: 1 m
Sense vestíbul independència
Esglaons: 2g+h (540-700)
Passamans: 2 costats>120 cm

Apartat 4 – Instalꞏlacions de Protecció Contra incendis:
L’establiment disposarà dels equips i les instalꞏlacions adequades per tal de fer possible la
identificació pel control i la extinció de l’incendi, en cas de que es produeixi.
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1 sortida en cas d’emergència: recorregut inferior a 25 m.
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Apartat 5 – Intervenció dels Bombers:
Es garanteix el compliment del corresponent apartat, l’Establiment disposa de la consideració de
façana accessible i disposa de les condicions de l’entorn adequades, garantint la possible
intervenció dels Equips d’Extinció en cas necessari.
Apartat 6 – Resistència al foc de l’estructura:
Tal i com s’ha indicat anteriorment a la justificació corresponent a la secció SI 6, l’estructura
disposa de la R requerida, disposant d’una R90 mínima a l’obra.

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
Consideracions generals
Les condicions de seguretat d’utilització de l'activitat compleixen les exigències bàsiques SU del CTE
per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i
danys als usuaris.
Els paràmetres de l’edifici existent no es modifiquen doncs no s’actua en el mateix.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat d’utilització, DB SU, així com al Decret D.140/2003 i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de
Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i als
quals es dóna resposta des del disseny de l’activitat:
Condicions per limitar el risc de caigudes
A totes les zones de l’edifici es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de
barreres de protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de l’alçada del desnivell que s’està
protegint. Es considera la configuració de les escales i la neteja dels vidres transparents exteriors al ser tots ells
practicables o fàcilment desmuntables.
Condicions per limitar el risc d’impacte o “d’atrapament”
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i
aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és
d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 4 “Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”.
També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics.
Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes

Condicions per limitar el risc causat per ilꞏluminació inadequada
Es fixen els nivells mínims d’ilꞏluminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant
interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MD 5.5.7 “Subministrament elèctric i instalꞏlacions
d’ilꞏluminació” .
Condicions d’accessibilitat
Les condicions d’accesibilitat queden definides a l’apartat corresponentn MD 3.1.3
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Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.
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MD 3.5 Salubritat
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de 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 a conjunt de l’edifici.
MD 3.5.1 Protecció contra l’humitat
No s’escau, doncs s’intervé en un edifici existent.
MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus
Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que determina
el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’Ecoeficiència en
els edificis.
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant es preveu
un local com a espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici, a més
de l’espai d’emmagatzematge immediat al local.
MD 3.5.3 Qualitat de l’aire (HS 3)
L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius:
- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi
d’energia
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior:
- l’edifici ventila al carrer
- l’interior de l’activitat disposa de sistemes de ventilació, segons les especificacions del DB HS 3, el
Decret d’habitabilitat i les Ordenances Municipals.

3.5.4 Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuació d’aigües (HS-5)
Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a l’apartat MD
5.5 “Descripció i requisits dels sistemes que composen l’edifici” d’aquesta Memòria i en concret els
punts 5.4 i 5.5, respectivament.

MD 3.6 Protecció contra el soroll
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No s’escau doncs només es tracta d’una intervenció puntual que no intervé en els elements comuns.
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MD 3.7 Estalvi d’energia
3.7.1 Limitació de la demanda energètica (HE 1)
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del qual
s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica
l’edifici i els tancaments que conformen l’envolvent.
3.7.2 Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques (HE2)
L’edifici disposa d’instalꞏlacions tèrmiques apropiades per garantir el benestar dels ocupants i regulant el
rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instalꞏlacions
tèrmiques, RITE. La definició de les instalꞏlacions es fa a la Memòria descriptiva i constructiva del
projecte.
3.7.3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació (HE 3)
Els valors d’eficiència energètica de la instalꞏlació d’ilꞏluminació (VEEI) serà 5 W/m2 (per a cada 100 lux)
per a l’aparcament
3.7.4 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4)
Per l’us característic de l’edifici, s’estableix un consum diari de 24 l/ocupant. Per tant, el consum
diari total de l Centre serà de 768 litres i per tant s’ha de donar compliment a aquest apartat.
La contribució solar[02] serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació del DB HE
4 i el Decret d’Ecoeficiència. Es defineix en l’apartat corresponent de la Memòria descriptiva i
constructiva.
Aquesta contribució solar mínima serà coberta en aquest cas mitjantçant una instal.lació alternativa
d’energia renovable, en aquest cas amb l’instal.lació de bomba de calor Aerotèrmica.
3.8. Altres requisits de l’edifici
3.8.1 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus.
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent
al sistema al qual es refereix (envolvent, instalꞏlacions, etc) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o
els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de
construcció que es generaran durant l’obra.
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims
establerts pel Decret. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del seu
compliment.
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Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes de la construcció
de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
siguin les aixetes dels aparells sanitaris.
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MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici
MD 4.1 Treballs previs
El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. En
conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials.
No es realitza cap enderroc en les obres, tal com es recull a la documentació gràfica
MD 4.2 Sustentació
Ja existeix la fonamentació de l’edifici actual i no es farà cap actuació sobre la mateixa.
MD 4.3 Sistema estructural
Ja existeix l’estructura de l’edifici actual i no es farà cap actuació sobre la mateixa.
MD 4.4 Sistema d’envolvent i acabats exteriors
La fusteria exterior nova serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb
cambra d’aire. Tindrà les següents característiques:
-Atenuació acústica igual o major a 10 dBA.
-Coeficient de transmissió tèrmica igual o menor a 5 Kcal/hm2.
-Permeabilitat de l’aire menor de 50m3/h m2.
Es preveu per la fusteria exterior (fusteria de pati interior i façana), vidre aïllant
de dues llunes polides i incolores tipus ‘Climalit’ de 4 i 6 mm amb una cambra
d’aire de 8 mm en obertures exteriors.
La fusteria exterior serà de perfileria d’alumini lacat de 1ª qualitat, colꞏlocat
sobre bastiment de base.
Elements de protecció:
No s’escau.
Aïllaments:
No s’intervé en el parament de façana.
MD 4.5 Sistema de compartimentació i acabats interiors
Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements
de cartró-guix amb replè de llana mineral i on un dels fulls recolza directament sobre el forjat i l’altre ho fa
sobre bandes elàstiques en tot el seu perímetre.
24/09/2021 Secretari

Acabats
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:
- pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys
-Enrajolats amb rajola en paraments verticals fins al sostre de banys que garanteixen que en els banys
les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades fins una alçada de
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-Cel ras registrable en sostres
-Paviment de gres extrussionat
-Fusteria xapada en fusta natural
Els sistemes envolvent, compartimentació i acabats que el conformen l’edifici compliran amb les
exigències definides a l’apartat MD 3 “Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici” de:
MD 4.6 Sistema d’acondicionament, instalꞏlacions i serveis
MD 4.6.0 Criteris generals de les instalꞏlacions a l’edifici
L’edifici

ja

existent

disposa

de

les

infraestructures

dels

serveis

d’aigua,

gas,

electricitat,

telecomunicacions i clavegueram.
S’ha previst que el Centre estigui equipat amb els següents serveis i instalꞏlacions:
- Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs de les cuines
- Ventilació dels interiors de l'us residencial
- Calefacció i instalꞏlació generada per Aerotèrmia
El disseny i dimensionat de les instalꞏlacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de
normativa d’aplicació.
A més, la implantació de les instalꞏlacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de
nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR.
En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua i electricitat, així com la centralització de
comptadors divisionaris d’aigua i electricitat.
La coberta de l’edifici -en la que es situen, l’antena terrestre i les xemeneies- és accessible a efectes de
manteniment.
Per permetre l’evacuació per gravetat, a la planta baixa e l’edidici hi trobem les xarxes horitzontals
d’evacuació d’aigües de l’edifici,
A l’entrada del Centre d'Acollida es preveu un armari per colꞏlocar les claus de pas i quadres de
comandament i control de l’usuari, registrable des del rebedor. La distribució interior horitzontal dels
diferents serveis es farà pel cel-ras i la distribució vertical es farà mitjançant regates.
MD 4.6.1 Recollida i evacuació de residus

MD 4.6.2 Subministrament d’aigua
Actualment hi ha subministrament d’aigua al local
El subministrament és directe de la xarxa pública amb comptadors divisionaris centralitzats en planta
baixa.
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En tractar-se d’una intervenció puntual en un edifici existent no s’escau el compliment del CTE
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El Centre d'Acollida disposara d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips:
rentamans, banyeres, dutxes i aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta
per a l’alimentació de la rentadora i rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser
bitèrmics.
Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, els inodors i a les zones comunes, el local de
residus, l’alimentació a la instalꞏlació d’aigua calenta solar i una presa per a les zones comunitàries. Pel
que fa al local, només es considera la previsió de la instalꞏlació d’aigua freda a nivell de càlcul de cabal i
espai en la centralització de comptadors.
Els comptador s’ubiquen a la planta baixa.
La instalꞏlació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres
reglamentacions, en quant a:
- qualitat de l’aigua
- proteccions contra retorns
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió)
- manteniment
- estalvi d’aigua,
En les següents condicions:
Qualitat de l’aigua
Els materials i el disseny de la instalꞏlació garantiran la qualitat de l’aigua
subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents
elements de la instalꞏlació a més de no disminuir la vida útil de la instalꞏlació.
Protecció contra
retorns

Es disposaran de sistemes antiretorn
S’establiran discontinuïtats entre les instalꞏlacions de subministrament d’aigua i
les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instalꞏlació.

Condicions mínimes Cabals
de subministrament instantanis
als punts de
mínims:
consum
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Pressió:

Aigua Freda i Calenta
q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor
q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, abocador
q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m
Pressió mínima: Aixetes, en general  P ≥ 100kPa
Escalfadors  P ≥ 150kPa
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum  P ≤ 500kPa

Manteniment

Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa
Els locals on s’instalꞏlen els equips i elements de la instalꞏlació tindran les
dimensions suficients
Es garantirà l’accessibilitat de la instalꞏlació quan passi per zones comunes

Estalvi d’aigua

Es disposaran de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum
individualitzable.
Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes d’estalvi d’aigua
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MD 4.6.3 Evacuació d’aigües
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El local ja té l’instal.lació de recollida d’aigües.
La instalꞏlació nova es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres
reglamentacions en quant a:
- ventilació
- traçat
- dimensionat
- manteniment,
En les següents condicions:
Ventilació

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

Traçat

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

Dimensionat

La instalꞏlació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions
segures
.instalꞏlació de xemeneies individuals que es perllongaran fins a la coberta, satisfent l’exigència HS-3.1.
Pel que fa a l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció mecànica
individual formada per extractor mecànic sobre cada cuina connectat amb un conducte que es
perllongarà fins a la coberta de l’edifici. La instalꞏlació ha de satisfer l’exigència HS 3 de Qualitat de l’aire
interior i el Decret 259/2003 “Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges”.
MD 4.6.6 Subministrament elèctric i instalꞏlació d’ilꞏluminació
El local ja té subministrament elèctric en l’actualitat.
El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, amb
comptadors divisionaris centralitzats en planta baixa.
Els comptadors s’ubiquen en un armari en la planta baixa. Les seves dimensions són d’acord a les
especificacions de la seva normativa i a les de la companyia subministradora i permeten efectuar amb
normalitat la lectura, així com els treballs de manteniment i conservació.
La instalꞏlació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i
estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de
seguretat.
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MD 4.6.7 Sistemes de ventilació
L’habitage disposarà de sistemes de ventilació independents per a l’interior dels espais.
Satisfan l’exigència bàsica HS 3 de Qualitat de l’aire interior, mitjançant l’aportació d’aire exterior i
l’expulsió de l’aire contaminat. A més, han de satisfer les exigències de compartimentació en cas
d’incendi i de protecció enfront del soroll.
Les instalꞏlacions d’evacuació de productes de la combustió de les calderes i d’extracció dels bafs de
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cocció de les cuines es defineixen a l’apartat MD 5.6.
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El Centre d'Acollida disposarà d’un sistema individual de ventilació mecànica que proporcionarà els
cabals d’aire que s’indiquen a continuació. Garantirà la circulació de l’aire des dels locals secs fins a
l’extracció pels locals humits. La sala i les habitacions tindran obertures d’admissió d’aire exterior i la
cuina i els banys, obertures d’extracció de l’aire viciat.

Cabal mínim de
ventilació dels
habitatges:
(taula 2.1)

- Admissió d’aire
exterior (1)
- Extracció de l’aire
viciat fins a la
coberta

- Dormitoris

 5 l/s persona

- Sala

 3 l/s persona

- Banys

 15 l/s local

- Cuina

 2 l/s m2[03]
 8 l/s local (si hi ha aparells de combustió)

MD 4.6.8 Instalꞏlacions tèrmiques
El projecte preveu les instalꞏlacions tèrmiques de calefacció/refrigeració per conductes i de producció
d’aigua calenta sanitària amb aerotèrmia.
Les instalꞏlacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència
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ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

24/09/2021 Secretari
Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010
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Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

✔

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari

✔

Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari
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- Amplada:  0,90 m

c Unió 40-Premià de Mar

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

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

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)
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✔

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

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

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

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada:  0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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S’admet d 2% en rampes exteriors

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

c Unió 40-Premià de Mar

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
Elements
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

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

- transversal:

- Trams:

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:
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- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

d 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

✔

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

c Unió 40-Premià de Mar

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

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

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

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Botoneres:

- Portes

cabina

- Dimensions
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- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

✔

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: t 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

✔

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
✔

- frontal F  0,16m

- Graons:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- Graons:

- estesa, E t 0,30m

- estesa, E t 0,28m
- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

✔

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm

juliol de 2010
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24/09/2021 Secretari
Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

✔

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

✔

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m

✔

* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

c Unió 40-Premià de Mar
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À MB IT D ’A P L IC A C I Ó
reh abilitació integr a l

o b r a n o va

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o rehabilitació integral en edificis catalogats
No els hi és d’aplicació el DB HR

✔

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

residencial públic

a d m in is t rat i u

docent

sanitari

✔

a lt re s

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

d i ve r se s un i t ats d ’ú s

E X I G ÈN C IE S D ’A ÏL L A M EN T A C Ú ST IC
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS

a soroll aeri

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

envans

RA t 33dBA

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA t 50dBA

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA t 45dBA

El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

paret del recinte protegit

RA t 50dBA
RA t 30dBA

porta o finestra del recinte protegit
paret del recinte habitable

(1)

porta o finestra del recinte habitable

RA t 50dBA
(1)

RA t 20dBA

Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit
d’instal·lacions o d’activitat
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

DnTA t 55dBA

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

RA t 50dBA

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

DnTA t 45dBA

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

a soroll aeri

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

D2m,nT,Atr
en funció de l’Ld

FAÇANA A CARRER
Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld d 60

30

30

30

30

60 < Ld d 65

32

30

32

30

65 < Ld d 70

37

32

37

32

70 < Ld d 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA
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FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ld carrer
dBA

Ld Pati
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld d 60

Ld d 60

30

30

30

30

60 < Ld d 65

Ld d 60

30

30

30

30

65 < Ld d 70

Ld d 60

30

30

30

30

70 < Ld d 75

60 < Ld d 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld d 70

37

32

37

32

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA t 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr t 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

a soroll aeri

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

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w  65dB

DnTA t 50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA t 45dBA

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

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

L’nT,w  60dB

DnTA t 55dBA

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

L’nT,w  60dB

DnTA t 45dBA

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

Temps màxim de reverberació
3

0,7s

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

0,5s

3

Restaurants i menjadors

0,9s

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

Àrea d’absorció acústica equivalent
A t 0,2m /m
2

3

EXIGÈNC IES DE SOROLL I VIBRACION S D E LES IN STA L ·LAC ION S
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici.

El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents
(1)

Només aplicable als usos residencial i sanitari
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El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.
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ENCAT – Enginyeria i Arquitectura
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SEGONS LA LLEI 3/2010 PER UNA ACTIVITAT DE CENTRE D’ACOLLIDA MUNICIPAL
SITUAT A UN EDIFICI D’HABITATGES A PREMIÀ DE MAR
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MEMÒRIA
1.- OBJECTE DEL PROJECTE
2.- DADES TITULAR, NOTIFICACIONS I DE L’ESTABLIMENT
2.1.- DADES DELS TITULARS
2.2.- REPRESENTANT LEGAL I ADREÇA PER A NOTIFICACIONS
2.3.- DADES DE L’ESTABLIMENT
2.4.- DADES DEL TÈCNIC REDACTOR
3.- CLASSIFICACIÓ SEGONS LA LLEI 3/2010 “PREVENCIÓ D’INCENDIS”
4.- DADES GENERALS
4.1.- DADES DE L’ACTIVITAT
4.2.- COORDENADES UTM
4.3.- SUPERFÍCIES
4.4.- PERSONAL
4.5.- HORARI
4.6.- PROCÉS INDUSTRIAL I PRODUCCIÓ
5.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

7.- VENTILACIÓ DE L’ACTIVITAT
7.1.- ESPECIFICACIONS ORDENANCES MUNICIPALS
7.2.- SOLUCIÓ APLICADA
7.3.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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6.- COMPLIMENT DB-SI DEL CTE. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
6.1.- DB-SI 1 - PROPAGACIÓ INTERIOR
6.1.1.- COMPARTIMENTACIÓ EN SECTOR D’INCENDI
6.1.2.- LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL
6.1.3.- ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL·LACIONS
6.1.4.- REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS
I MOBILIARI
6.2.- DB SI 2 - PROPAGACIÓ EXTERIOR
6.2.1.- MITGERES I FAÇANES
6.2.2.- COBERTES
6.3.- DB SI 3 - EVACUACIÓ D’OCUPANTS
6.3.1.- COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
6.3.2.- CÀLCUL D’OCUPACIÓ
6.3.3.- NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ
6.3.4.- DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
6.3.5.- PROTECCIÓ D’ESCALES
6.3.6.- PORTES SITUADES ALS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
6.3.7.- SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
6.3.8.- CONTROL DE FUM D’INCENDIS
6.3.9.- EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS D’INCENDI
6.4.- DB SI 4 – INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
6.4.1.- RESUM DOTACIÓ INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
6.4.2.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
6.5.- DB SI 5 - INTERVENCIÓ DELS BOMBERS
6.6.- DB SI 6 - RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
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8.1.1.- RELLISCABILITAT DELS TERRES
8.1.2.- DISCUNTINUITAT DEL PAVIMENT
8.1.3.- DESNIVELLS
8.1.4.- ESCALES I RAMPES
8.1.5.- RAMPES
8.2.- DB-SUA 2 - SEGURETAT DAVANT EL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT
8.2.1.- IMPACTE AMB ELEMENTS FIXES
8.2.2.- IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES
8.2.3.- IMPACTE AMB ELEMENTS FRÀGILS
8.2.4.- IMPACTE AMB ELEMENTS INSUFICIENTMENT PERCEPTIBLES
8.2.5.- ATRAPAMENT
8.3.- DB-SUA 3 - SEGURETAT DAVANT EL RISC DE D’APRISSIONAMENT ALS
RECINTES
8.4.- DB-SUA 4: SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER UNA ILꞏLUMINACIÓ
INADEQUADA
8.5.- DB-SUA 5 - SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA
OCUPACIÓ
8.6.- DB-SUA 6 - SEGURETAT DAVANT EL RISC D’OFEGAMENT
8.7.- DB-SUA 7 - SEGURETAT DAVANT EL RISC DE VEHICLES EN MOVIMENT
8.8.- DB-SUA 8 - SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP
8.9.- DB-SUA 9 – ACCESSIBILITAT
9.- REGLAMENTACIÓ
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10.- PLÀNOLS
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
DISTRIBUCIÓ PLANTA SOTERRANI -2
DISTRIBUCIÓ PLANTA SOTERRANI -1
DISTRIBUCIÓ PLANTA SEMISOTERRANI
DISTRIBUCIÓ PLANTA BAIXA
FAÇANES DE L’EDIFICI
SECCIONS DE L’EDIFICI
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PLANTA SOTERRANI -2
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PLANTA SOTERRANI -1
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PLANTA SEMISOTERRANI
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PLANTA BAIXA
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS. DETALL ESCALA ESP. PROTEGIDA
INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ PLANTA SOTERRANI -2
INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ PLANTA SOTERRANI -1
INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ PLANTA SEMISOTERRANI
INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ PLANTA BAIXA
INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ. DETALL ESCALA ESP. PROTEGIDA
T01 – DISTRIBUCIONS: CONJUNT DE TRASTERS
T02 – INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS: CONJUNT DE TRASTERS
T03 – INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ: CONJUNT DE TRASTERS
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PT SOL·LICITUD DE CONTROL PREVENTIU I SEGURETAT EN MATERIA D’INCENDIS
SEGONS LA LLEI 3/2010 PER UNA ACTIVITAT DE CENTRE D’ACOLLIDA MUNICIPAL
SITUAT A UN EDIFICI D’HABITATGES A PREMIÀ DE MAR
C/ Unió 40, 08330 Premià de Mar - BCN

1. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte és definir la localització, instal·lacions i el medi afectable per a la
implantació i l’exercici d’una activitat de centre d’acollida municipal, així com sol·licitar la llicència
de instal·lacions i activitats al l’excel·lentíssim Ajuntament de Premià de Mar, i control preventiu de
l’Administració de la Generalitat segons la Llei 3/2013 per a l’emissió d’un informe de prevenció
d’incendis.

2.- DADES TITULAR, NOTIFICACIONS I DE L’ESTABLIMENT
2.1.- DADES DELS TITULARS
N.I.F:
Nom fiscal:
Direcció:

P-0.817.100-A
Ajuntament de Premià de Mar
Plaça de l’Ajuntament núm. 1
Premià de Mar 08330 – BCN

2.2.- REPRESENTANT LEGAL I ADREÇA PER A NOTIFICACIONS
Representant:
N.I.F:
Direcció:
Telf:
Email:

Ajuntament de Premià de Mar - Rafael Navarro Álvarez
38.808.732-G
Carrer Nord núm. 60
Premià de Mar 08330 – BCN
937717400
info@premiademar.cat

2.3.- DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom:
Direcció:

Centre d’acollida Municipal de Premià de Mar
Carrer Unió número 40
Premià de Mar, 08330 - Barcelona

2.4.- DADES DEL TÈCNIC REDACTOR
N.I.F:
Nom:
Titulació:

46711784-A
Ricard Osuna Silvestre
Enginyer Industrial nº15.611
Col·legi Oficial Enginyers Industrials de Catalunya
Direcció: Carrer Ciutat de los Álamos número 41
Mataró, 08301, Barcelona

24/09/2021 Secretari

3.- CLASSIFICACIÓ SEGONS LA LLEI 3/2010 “PREVENCIÓ D’INCENDIS”
Segons la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, podem indicar que aquesta activitat (Segons
ANNEX I d’aquesta Llei) es troba dins els supòsits sotmesos al Control Preventiu de l’administració
de la Generalitat, amb projecte i informe de Bombers previ, donat lo que indica el punt:
4. Establiments d’ús residencial públic, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació si tenen un
nombre de places superior a 20.
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Una vegada acabades les obres es sol·licitarà l’Acta de Comprovació de prevenció d’incendis a
una Entitat Ambiental de Control, segons s’indica l’Art.25 de la “Llei 3/2010”.
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PT SOL·LICITUD DE CONTROL PREVENTIU I SEGURETAT EN MATERIA D’INCENDIS
SEGONS LA LLEI 3/2010 PER UNA ACTIVITAT DE CENTRE D’ACOLLIDA MUNICIPAL
SITUAT A UN EDIFICI D’HABITATGES A PREMIÀ DE MAR
C/ Unió 40, 08330 Premià de Mar - BCN

Acta de comprovació:
1. La intervenció administrativa de l’Administració de la Generalitat immediatament anterior a l'inici
d'una activitat, la posada en funcionament d'un establiment o d'una infraestructura o en l’ocupació
d'un edifici, o una modificació significativa d'aquests, s'efectua, amb caràcter general i sense
perjudici del que estableix l'apartat 5, en els supòsits subjectes al control preventiu de
l'Administració de la Generalitat, d'acord amb la secció segona.
2. En els casos establerts per l'apartat 1, els titulars de l'establiment, l'activitat, la infraestructura o
l'edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l’Administració en l'àmbit de la prevenció i
la seguretat en matèria d'incendis, que efectuï un acte de comprovació per a verificar que
l'establiment, l'activitat, la infraestructura o l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes
per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis i, específicament,
les establertes per l'autorització o llicència sol·licitada. L'entitat col·laboradora ha d'expedir el
certificat de l'acte de comprovació en el període d'un mes des de la sol·licitud.
3. Per iniciar l'activitat o l'ocupació corresponents, es requereix presentar a l'Administració
responsable de l'autorització un certificat d'acte de comprovació favorable expedit per una entitat
col·laboradora de l’Administració́ en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis.
Es presentarà la comunicació prèvia d'activitat a l'Ajuntament en cas de ser necessària, una
vegada executades i acabades les obres, que estaran emparades pel permís d’obres i l’informe
favorable dels serveis de prevenció.

4.- DADES GENERALS
4.1.- DADES DE L’ACTIVITAT
Centre d’acollida municipal situat a un edifici d’habitatges existent.
L’activitat es composa d’un establiment amb entrada independent de l’edifici d’ús residencial
existent i constarà de dues plantes.
A la planta baixa es disposarà el hall de l’establiment i un magatzem de material de l’activitat, que
s’accedeix a través d’un vestíbul previ.
A planta pis, que es pot accedir tant per una escala com per ascensor, es disposa l’espai
pròpiament de centre d’acollida, separant en zona de dia (espai amb sales de reunió, estudi,
descans i banys) i zona de nit (espai de recepció, habitacions, banys amb dutxes i safareig).
Segons la terminologia del CTE-DB-SI aquest centre d’acollida complirà amb les especificacions
per a l’ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC.

4.2.- COORDENADES UTM
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X= 446532
Y= 4593616
UTM huso 31 etrs89
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4.3.- SUPERFÍCIES
La relació de superfícies útils del centre d’acollida municipal serà la següent:

Hall – Vestíbul General
Vestíbul Previ
Magatzem
Escales d’accés
Ascensor
SUPERFÍCIE ÚTIL
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
PLANTA PIS – ZONA DE DIA
Escales d’accés
Vestíbul previ zona dia
Sala de reunions 1
Sala de reunions 2
Sala d’estudi
Sala polivalent
Despatx
Distribuïdor
Bany 1
Bany 2
Bany 3
Magatzem
SUPERFÍCIE ÚTIL ZONA DIA
PLANTA PIS – ZONA DE NIT
Vestíbul previ zona nit
Habitació 1
Habitació 2
Habitació 3
Recepció
Distribuïdor
Dutxes 1
Dutxes 2
Dutxes 3
Banys 1
Banys 2
Banys 3
Neteja
Safareig
Magatzem usuaris
SUPERFÍCIE ÚTIL ZONA NIT

26,46 m2
4,62 m2
137,63 m2
6,82 m2
2,80 m2
178,33 m2
197,35 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

366,49 m2
438,74 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL

547,82 m2
636,09 m2
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RELACIÓ DE SUPERFÍCIES
PLANTA BAIXA

7,86 m2
1,85 m2
23,42 m2
22,87 m2
16,44 m2
40,03 m2
6,82 m2
19,47 m2
9,34 m2
9,57 m2
5,54 m2
4,23 m2
167,44 m2
2,90 m2
29,17 m2
24,14 m2
36,90 m2
10,33 m2
32,63 m2
8,20 m2
8,00 m2
5,25 m2
5,25 m2
8,85 m2
8,85 m2
2,80 m2
8,58 m2
10,20 m2
202,05 m2
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4.4.- PERSONAL
Es dotarà del personal necessari per a dur a terme l’activitat de centre d’acollida municipal. Es
contractarà un mínim de 4 persones per fer dos torns al dia, a part de les tasques administratives
de direcció. Es disposarà d’una empresa de manteniment i neteja que executarà les tasques
necessàries de manera puntual.

4.5.- HORARI
Donada l’activitat de residencial pública, es farà un horari les 24 hores del dia per a donar el servei
indicat.

4.6.- PROCÉS INDUSTRIAL I PRODUCCIÓ
No hi hauran processos industrials i/o producció a l’activitat.

5.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El centre d’acollida municipal, com el seu nom indica es tracta d’una activitat on les persones
interessades podran passar una curta estada a les instal·lacions, ja sigui perquè estan de pas a la
població de Premià de Mar, o per casos concrets i a través dels Serveis Socials i altres
departaments de l’ajuntament de Premià de Mar ho creguin necessari.
L’establiment es divideix en dues plantes:
PLANTA BAIXA: Espai d’entrada per a les persones, amb accés a través d’un vestíbul previ a un
magatzem del propi establiment, però sectoritzat de la resta de planta. Es disposa d’escales i
ascensor per l’accés a la planta principal – planta primera –.
PLANTA PRIMERA: La superfície d’aquest espai es pot diferenciar en dos zones: dia i nit.
Ambdues zones s’accedeix a través del vestíbul principal a través de vestíbuls previs per a la seva
sectorització.
A l’espai de dia es situen diferents sales de reunions, estudis, despatx; així com banys per als
usuaris de l’activitat.
L’espai de nit en aquest cas, només tindran accés els usuaris que disposin de plaça. A través del
seu accés per vestíbul previ, es disposa de diferents habitacions, totes elles amb llit i armari per
usuari, banys i zones de dutxes; així com espai de safareig i neteja.

24/09/2021 Secretari

Tot i ser un edifici de canvi d’ús, es donarà compliment al Codi Tècnic de l’Edificació, així com a la
Llei d’accessibilitat 13/2014 i el Decret 75/2020 d’allotjaments turístics.

6.- COMPLIMENT DB-SI DEL CTE. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Segons la terminologia del CTE-DB-SI tindrem un ús residencial públic, es compliran les
especificacions del CTE-DB SI i les seves modificacions posteriors fins la data del permís d’obres.
Es compliran els paràmetres objectius i procediments del CTE-Document Bàsic DB-SI per a totes
les exigències bàsiques:
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SI 1.- Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu interior.
SI 2.- Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu exterior.
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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 al foc de l’estructura, per garantir la resistència al foc de l’estructura
durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors.
També complirem les especificacions generals:
- Fitxes sobre criteris d’Interpretació de la Normativa de Protecció d’incendis. - Instruccions
tècniques complementàries SP i criteris indicats a Taula d’interpretació de la Normativa de
Seguretat Contra Incendis.

6.1.- DB-SI 1 - PROPAGACIÓ INTERIOR
6.1.1.- COMPARTIMENTACIÓ EN SECTOR D’INCENDI
Condicions de compartimentació en sectors d’incendi:
A efectes del còmput de la superfície d’un sector d’incendi, els locals de risc especial, les escales
i passadissos protegits, els vestíbuls d’independència i les escales compartimentades com a sector
d’incendis contingudes al interior del mateix sector no formen part d’aquest.
L’establiment estarà compartimentat en sectors d’incendi segons la taula 1.1 del DB-SI 1 del CTE.
Pels usos previstos en aquest edifici, les condicions de compartimentació en sectors d’incendi
seran:
- per un local d’ús residencial públic, sector independent i comunicació amb vestíbuls
d'independència.
El centre formarà un sector d’incendis independent de la resta de l’edifici d’habitatges, amb
parets EI-60 i estructura R-60, com a mínim.
Les superfícies construïdes de les plantes són de 197,35 m2 i 438,74 m2 respectivament. Dintre
d’aquestes superfícies tindrem els espais per zones de dia i nit anomenats, així com el magatzem
de planta baixa que es sectoritzarà respecte la resta.
Es tracta d’una edificació amb mitgeres de veïns.
L’accés es farà directe des de carrer. A planta baixa s’accedirà a planta pis on es situa l’activitat
principal de residencial públic, on es complirà amb una sectorització respecte la resta de EI60.
Pel que fa al magatzem situat a planta baixa, donada la superfície existent de 137,63 m2, es
sectoritzarà de la resta de l’activitat, reduint també les longituds d’evacuació donat que només es
disposa d’una sortida en cas d’emergència.
L’escala d’accés principal entre planta pis i planta baixa disposa d’una alçada d’evacuació no
protegida de 3,00m (baixa més una en residencial públic).
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L’ample d’escala serà de 1,30m mínim – donat que es va obrint a mesura que baixem – i amb
accés directe a l’exterior, pel que no es considerarà protegida, tot i disposar de dos vestíbuls
d’independència a altres sectors de l’activitat.
Es disposa de vestíbuls d’independència per a l’accés a l’escala i ascensor des de planta pis, tant
des de la zona de dia com des de la zona de nit. De tal manera el recorregut en l’evacuació de les
persones serà sempre inferior a 25 metres.
Les parets en aquest cas seran EI-60 i les portes EI2-30-C5.
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La resistència al foc dels elements separadors dels sectors d’incendi ha de satisfer com a mínim
les condicions que s’estableixen en la taula 1.2 del DB-SI 1 del CTE.
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Taula 1.2 Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis

6.1.2.- LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL
Els locals i zones de risc especial es classifiquen segons el grau de risc, (donades les seves
dimensions, volum del recinte, potencia,...) en: risc baix, mitja i alt.
A efectes d’aquesta classificació queden exclosos els equips situats a les cobertes dels edificis,
fins i tot si estan protegits mitjançant elements de coberta.
Independentment de les normes indicades en aquest CTE, els locals de risc compliran les dels
reglaments específics que l’hi facin referència als equips instal·lats al seu interior.
Els locals i zones de risc especial, es classificaran segons la taula 2.1 del DB-SI 1 del CTE,
classificació dels locals i zones de risc especial integrats en el edificis.
Condicions de les zones de risc especial integrades en els edificis:
A l’activitat existiran possibles locals o zones de risc especial que a continuació s’esmenen:
MAGATZEM: Es disposa d’un espai d’emmagatzematge de mobiliari situat a la planta baixa de
l’activitat. La superfície del mateix és de 137,63m2 amb una alçada de 2,80m, que dona un volum
de 385,36 m3.
Per tant el magatzem de l’activitat s’haurà de considerar com un risc mig (200m3 < V < 400m3).
SAFAREIG: A la zona de nit es disposa d’un espai de safareig amb rentadores i assecadores per
als usuaris de l’activitat. Consta d’una superfície de 8,58 m2, inferior als 20 m2 per a classificar-ho
com a zona de risc especial.

Les zones de risc especials integrades en els edificis compliran lo indicat a la taula 2.2 del DB-SI
1 del CTE,
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MAGATZEM USUARIS: Espai situat a planta pis, per a l’emmagatzematge de material en cas
necessari per part dels usuaris – motxilles, maletes, etc – amb una superfície de 10,20 m2 i alçada
de 2,50m, amb un volum total de 25,50 m3, insuficient per classificar-ho com a un risc especial.
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Taula 2.2 Condicions de les zones de risc especial del magatzem de planta baixa

6.1.3.- ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL·LACIONS
En els espais ocults com muntants, càmeres, falsos sostres o sòls elevats... es verificarà la
continuïtat de la compartimentació dels sectors d’incendis. Si una instal·lació elèctrica o de
ventilació, per exemple, ha de travessar un sector d’incendis, es prendran les mesures necessàries
per mantenir la resistència al foc del sector.
En cas que baixants o conductes travessin diferents sector – seccions de pas > 50cm2 – es
disposarà d’elements com comportes tallafocs. Per evitar el pas de fum o incendi d’un sector a
l’altre es disposaran de collarins de sectorització EI-120 al pas dels baixants que comuniquin el
sector d’habitatges amb el magatzem, per a diàmetres superiors a 80mm.

6.1.4.- REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I
MOBILIARI
La reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari, serà com a mínim l’establert
a la taula 4.1 del CTE-DB-SI

6.2.1.- MITGERES I FAÇANES
Les mitgeres o murs confrontants amb altre edifici han de ser com a mínim EI-60. Per a limitar el
risc de propagació exterior horitzontal del incendi entre dos sectors d’incendi, entre una zona de
risc especial alt i altres zones o cap a una escala protegida o passadís protegit des d’altres zones,
els punts de les seves façanes que no siguin almenys EI-60 han d’estar separats la distància “d”
en projecció horitzontal, que s’indica a continuació, com a mínim, en funció de l’angle α format pels
plànols exteriors d’aquestes façanes. Per a valors intermedis de l’angle α, la distància “d” pot
obtenir-se per interpolació lineal.
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6.2.- DB SI 2 – PROPAGACIÓ EXTERIOR
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(A) Reflecteix el cas de façanes enfrontades paral·leles
Quan es tracti d’edificis diferents i veïns, la façana de l’edifici considerat complirà el 50% de la
distància fins la bisectriu del angle format per les dues façanes.
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació vertical de l’incendi per façana entre dos sectors
d’incendi, entre una zona de risc especial alt i altres zones més altes de l’edifici, o bé fins una
escala o passadís protegit des de altres zones, aquesta façana ha de ser almenys EI 60 en una
franja de 1 m d’altura, com a mínim, amidada sobre el plànol de la façana. En cas d’existir elements
sortints aptes per a impedir el pas de les flames, l’altura d’aquesta franja podrà reduir-se en la
dimensió del citat sortint.

6.2.2.- COBERTES
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior del incendi per la coberta, ja sigui entre dos
edificis confrontants, ja sigui en un mateix edifici, aquesta tindrà una resistència al foc REI 60, com
a mínim, en una franja de 0,50 m d’amplària amidada des de l’edifici confrontant, així com en una
franja de 1,00 m d’amplària situada sobre la trobada amb la coberta de tot element
compartimentador d’un sector d’incendi o d’un local de risc especial alt.
Com alternativa a la condició anterior pot optar-se per perllongar la mitjanera o l’element
compartimentador 0,60 m per sobre de l’acabat de la coberta. En la trobada entre una coberta i
una façana que pertanyin a sectors d’incendi o a edificis diferents, l’alçada “h” sobre la coberta a
la qual haurà d’estar qualsevol zona de façana la resistència de la qual al foc no sigui almenys EI
60 serà la qual s’indica a continuació, en funció de la distància “d” de la façana, en projecció
horitzontal, a la qual estigui qualsevol zona de la coberta la resistència de la qual al foc tampoc
abast aquest valor.

L’activitat està situada a les plantes baixa i primera.

6.3.- DB SI 3 – EVACUACIÓ D’OCUPANTS
S’ha realitzat el càlcul i dimensionament de passadissos, escales, passos i portes amb els amples
necessaris segons el que s’especifica al CTE-DB-SI3, segons la màxima ocupació prevista a
l’activitat residencial pública.

6.3.1.- COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ

6.3.2.- CÀLCUL D’OCUPACIÓ
Es farà servir la taula d’ocupació 2.1. del CTE-DB-SI 3 evacuació, excepte en els casos on la seva
ocupació pugui ser més gran segons disposicions legals d’obligat compliment. En aquest sentit
disposem de tres maneres de realitzar l’esmenat càlcul:
- Taula 2.1 del CTE-DB-SI 3 evacuació
- Requisits Decret 140/2003 paràmetres mínim relatius a activitats objecte de canvi d’ús.
- Decret 75/2020 Allotjaments turístics
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L’edifici complirà amb les especificacions de compatibilitat dels elements d’evacuació.
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Donada la situació de l’activitat, es farà un càlcul en funció a l’ocupació dels espais d’habitació,
donat que el centre servirà bàsicament per acollir gent per a la seva estada nocturna. Tot i disposar
d’espais de la zona de dia, els ocupants només podran esser els que realitzaran l’estada nocturna.
És per això que es considera que la millor opció per al càlcul de l’ocupació seran tant el Decret
120/2003 com el Decret 75/2020 d’Allotjaments turístics, doncs els dos indiquen els mateixos
paràmetres d’ocupació:
4m2/llit

Número de llits
OCUPACIÓ
Habitació 1
Habitació 2
Habitació 3
TOTAL

Sup. Útil
(m2)
29,17 m2
24,14 m2
36,90 m2
90,21 m2

Ocupació
Volum
Ocupació
llits
(m3)
màxima
7
72,92 m3
14
6
60,35 m3
12
9
92,25 m3
18
22
225,52 m3
44

Lliteres
projecte
4
4
6
14

Ocupació
projecte
8
8
12
28

Tot i que l’ocupació final de projecte, per la distribució dissenyada és de 28 persones, tenint en
compte 14 lliteres, i per tant 28 llits individuals; s’escull tenir en compte l’ocupació més restrictiva
de disseny de 4m2/llit i l’ocupació màxima de 44 persones a l’activitat.

6.3.3.- NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Nombre de sortides: Pel dimensionament de l’evacuació s’ha tingut en compte les especificacions
de l’article 3 i 4 del CTE-DB-SI3.
Tant per l’ocupació com per les longituds de recorreguts per planta, serà suficient amb una única
sortida per planta.
Segons la hipòtesi dels recorreguts d’evacuació que s’ha marcat a la documentació gràfica, la
sortida complirà amb les dimensions mínimes per evacuar la gent.
Tots els recintes compliran amb les sortides necessàries considerant l’ocupació més desfavorables
dels seus espais.
Longitud del recorregut d’evacuació: S’ha considerat com origen d’evacuació qualsevol punt
ocupable de l’activitat, excepte els recintes en que la densitat d’ocupació no excedeixi de 1p/5m2 i
que la seva superfície no sigui superior a 50m2.
Als locals de risc especial, l’origen d’evacuació serà a l’interior dels mateixos.
La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no serà superior per al nostre
ús residencial públic a 25 m fins a sortida de planta o sector.
No es donarà el cas de traster a l’activitat, pel que no es tindrà en compte el que s’indica a la DT8
del TINSCI.

6.3.4.- DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ

Es farà el càlcul del dimensionat de les escales considerant que si aquestes son escales
protegides, especialment protegides o compartimentades com a sector d’incendis, no es necessari
que una de elles estigui bloquejada.
Pel càlcul del dimensionat dels elements d’evacuació complirem la taula 4.1 del CTE-DB-SI3:
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Quan a l’edifici tinguin que existir més d’una sortida, es farà el càlcul del dimensionat de l’escala
considerant una escala bloquejada, amb la hipòtesis de bloqueig de la sortida més desfavorable.
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Portes i passos
Passadissos i rampes
Escales no protegides

A > P/200 > 0,8m
A > P/200 > 1,0m
A > P/160

A
A>0,22
A>0,22
A>0,275

Dimensionat
0,80 m
1,00 m
1,30 m

Tant al sector de zona de dia, com al sector de zona de nit – EI60 – disposen de vestíbuls
d’evacuació per accés a l’escala d’accés directe a l’exterior (carrer). Passa el mateix en el cas del
magatzem de planta baixa, sector independent, que a través d’un vestíbul d’independència
s’accedeix al hall i exterior de l’edifici.
Les portes d’evacuació de l’activitat tindran una amplada mínima de 80 cm, seran abatibles obrint
cap a l’exterior, i compliran amb la capacitat d’evacuació de les plantes per l’escala com les portes
d’accés (36 persones).

6.3.5.- PROTECCIÓ D’ESCALES

Elisa Almirall Gayo
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Les escales previstes per evacuació compliran la taula 5.1 del CTE-DBSI3 adjunta:
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Com s’ha comentat en apartats anteriors, l’escala d’evacuació de l’activitat no serà protegida. Es
tracta d’una escala de planta baixa més una, situada en una activitat de residencial pública. Alhora
disposarà de sortida directa a carrer.
Es complirà alhora amb el que s’indica a la SP-133:2016 de Compartimentació de recorreguts
descendents i ascendents en escales d’evacuació, doncs l’escala que disposem a l’edifici és única
per a l’evacuació l’activitat fins a l’exterior.

6.3.6.- PORTES SITUADES ALS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Les portes previstes com a sortida de planta o del edifici seran abatibles amb l’eix de gir vertical i
el seu dispositiu de tancament estarà al costat d’on provingui l’evacuació.
Obriran en el sentit d’evacuació tota porta de sortida:
- Prevista pel pas de més de 200 persones als edificis d’ús Residencial Habitatge i pel pas de més
de 100 persones als altres casos.
Les portes utilitzades per al pas de més de 100 persones obriran en el sentit de l’evacuació. Seran
d’eix vertical i abatibles.
- Prevista per més de 50 ocupants del recinte o espai on estigui situada.
L’amplada lliure en portes i passos previstos com a sortida d’evacuació és igual o major que 0,80m.

6.3.7.- SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
S’instal·laran panells de senyalització d’evacuació segons la Norma UNE 23034:1988 i amb els
criteris següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Les sortides dels recintes tindran una senyal amb rètol “SORTIDA”
La senyal “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” estarà a totes les portes previstes per ús exclusiu
d’emergència
Es col·locaran senyals indicatius de la direcció en els recorreguts fins que la sortida sigui
directament visible.
En els punts del recorregut d’evacuació, en què existeixin alternatives que puguin induir
a error s’indicarà quina és l’alternativa correcta.
Les portes que no siguin de sortida, dins dels recorreguts d’evacuació, tindran una senyal
amb rètol “SENSE SORTIDA”
Les senyals es disposaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants.
Las senyals seran visibles en cas de aturada del subministra elèctric normal, quan siguin
13egionel·losis13s compliran la Norma UNE 23.035-4:2003.
Les indicacions de portes de sortida estaran sobre la porta, no en la fulla d’aquesta. Seran
quadrades o rectangulars amb fons verd i el pictograma de color blanc.

6.3.8.- CONTROL DE FUM D’INCENDIS
La finalitat del control de la evacuació del fums i gasos en cas d’incendi, es la de facilitar la
evacuació dels ocupants amb seguretat. A més la sortida de fums afavoreix la eliminació del calor
interior de l’edifici.
24/09/2021 Secretari

El control de fums es realitzarà segons les especificacions de l’Art. 8 del DB-SI 3 del CTE. Es
justifica el control de fum d’incendi el l’apartat de ventilació d’aquesta mateixa memòria.

6.3.9.- EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS D’INCENDI
L’activitat disposa d’una altura d’evacuació inferior a 14m (3,2m per ser concrets) pel que no serà
necessari disposar d’una zona de refugi.
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Es disposarà de sortida de planta accessible, així com d’itinerari des de tot origen d’evacuació.
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6.4.- DB SI 4 – INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Es descriu a continuació un resum de les instal·lacions de protecció contra incendis que tindrà que
complir l’activitat i els recintes situats a les seves plantes.

6.4.1.- RESUM DOTACIÓ INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
S’han previst les següents instal·lacions de detecció, control i extinció d’incendis segons el CTEDB-SI4:
CTE
Extintors portàtils
Boques d’incendis
Columna seca
Hidrant exterior
Alarma
Detecció d’incendis
Instal·lació automàtica d’extinció
Ascensor d’emergència

SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO

Activitat
21A-113B amb L<15m
BIE-25 S<1000m2 o 50 persones
Alçada evacuació < 24m
S<2.000-10.000m2
S>500m2
S>500m2
Alçada evacuació <28m S<5.000m2
Alçada evacuació < 28 m

6.4.2.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Aquesta instal·lació es regirà pel “Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis”.
Tots els aparells, equips, sistemes, els seus components han de complir el RIPCI i els seus
annexos.
Es seguiran les prescripcions dels seus annexes:
1.
2.
3.

ANNEX I.- Característiques i instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis.
ANNEX II.- Manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis.
ANNEX III.- Mitjans humans mínims en empreses instal·ladores i mantenidores d’equips i
sistemes de protecció contra incendis.

La instal·lació (a excepció dels extintors portàtils) s’ha de fer per instal·ladors autoritzats.
Els equips de protecció contra incendis s’instal·laran encastats complint el que especifica
el DB-SUA 2.- Seguretat enfront del risc d’impacte, a les zones de circulació les parets no tindran
elements que sobresurtin més de 15 cm. (Inclòs els equips de protecció contra incendis que hauran
d’estar encastats en paraments si fos necessari).
Als passadissos amb un ample inferior a 2,50 m, l’escombrat de les portes que donin el passadís
no envairà aquesta amplada.

24/09/2021 Secretari

Si el passadís fa més de 2,50 m. D’ample, l’escombrada de les portes que donin el passadís no
envairà l’amplada mínima determinada segons les condicions d’evacuació.
El pas de les portes tindrà una alçada de 2,00 m. A les zones de circulació les parets no tindran
elements que sobresurtin més de 15 cm.
Els equips de detecció d’incendis seran del tipus interactius per a detecció individual. La central de
detecció tindrà la possibilitat de ser ampliada en un futur i tindrà la capacitat per processar
informació d’altres senyals de seguretat que es consideri interessant connectar al sistema i enviar
senyals a altres serveis.
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També tindrà la possibilitat de connexió a la central de recepció d’alarmes i a la central d’intrusió,
així com connexió telefònica amb la central de la Policia Local.
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Totes les instal·lacions de protecció contra incendis, vies d’evacuació, sortides d’emergència,...
quedaran senyalitzades.
Es disposarà d’enllumenat d’emergència i senyalització sobre els equips principals de protecció
contra incendis.
En el nostre cas, sempre que sigui possible, segons nombre i situació dels equips necessaris,
s’unificaran els equips de protecció contra incendis, quedant agrupats dins d’un armari unificat per
equips contra incendis.
El polsador d’alarma quedarà a la vista, accessible i a l’exterior de l’armari.
Les alarmes d’incendis quedaran fora del conjunt de l’armari. En cas de no poder unificar els
equips, aquests sempre aniran dins d’un armari de protecció.
S’han previst les següents instal·lacions de detecció, control i extinció d’incendi:
EXTINTORS PORTÀTILS
L’extintor d’incendi és un equip que conté un agent extintor, que es pot projectar i dirigir sobre un
foc, per l’acció d’una pressió interna. Aquesta pressió pot produir-se per una compressió prèvia
permanent o mitjançant l’alliberament d’un gas auxiliar.
En funció de la càrrega, els extintors es classifiquen de la següent manera:
a) Extintor portàtil: Dissenyat perquè puguin ser portats i utilitzats a mà, tenint en condicions de
funcionament una massa igual o inferior a 20 kg.
b) Extintor mòbil: Dissenyat per a ser transportat i accionat a mà, està muntat sobre rodes i té una
massa total de més de 20 kg.
En el nostre cas els extintors a utilitzar seran els extintors portàtils.
Els extintors d’incendi, les seves característiques i especificacions han de ser conformes a les
exigides en el Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació
de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es
modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, que va aprovar el Reglament d’aparells a pressió.
Els extintors d’incendi portàtils necessitaran, abans de la seva fabricació o importació, ser
certificats, d’acord amb el que estableix l’article 5.2 d’aquest Reglament, als efectes de justificar el
compliment del que disposa la norma UNE-EN 3-7 i UNE-EN 3-10. Els extintors mòbils hauran de
complir el que disposa la norma UNE-EN 1866-1.
L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran situats
pròxims als punts on s’estimi major probabilitat d’iniciar el incendi, a ser possible, pròxims a les
sortides d’evacuació i, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que
la part superior de l’extintor quedi situada entre 80 cm i 120 cm sobre el terra.
La seva distribució serà tal que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector
d’incendi, que s’hagi de considerar origen d’evacuació, fins l’extintor, no superi els 15 m.
Les longituds dels recorreguts s’han considerat tenint en compte allò que s’ha especificat en el
CTE-DB-SI.

Els agents extintors han de ser adequats per a cadascuna de les classes de foc normalitzades,
segons la norma UNE-EN 2:
a) Classe A: Focs de materials sòlids, generalment de naturalesa orgànica, la combinació es
realitza normalment amb la formació de brases.
b) Classe B: Focs de líquids o de sòlids liquables.
c) Classe C: Focs de gasos.
d) Classe D: Focs de metalls.
e) Classe F: Focs derivats de la utilització d’ingredients per cuinar (olis i greixos vegetals o
animals) en els aparells de cuina.
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En la distribució d’extintors, també s’ha tingut en compte la conveniència d’ubicar-los a llocs on hi
ha major probabilitat que s’origini un incendi, en les proximitats de les zones d’accés i en llocs que
siguin fàcilment visibles i accessibles, així com també que no entorpeixin l’evacuació de l’edifici en
cas de ser necessària.
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En el nostre cas els extintors portàtils estaran equipats amb agent extintor eficaç̧ per al tipus de foc
a apagar, és a dir, de pols polivalent ABC de 6 Kg, i amb eficàcia 21A-113B. En les proximitats de
quadres i aparells elèctrics seran d’anhídrid carbònic (CO2) de 5 Kg. I amb eficàcia mínima 55B.
També en els locals de risc especial (segons indica el CTE) s’instal·laran un extintor normatiu a
l’interior del local o en les proximitats del mateix.
Els extintors d’incendi estaran senyalitzats d’acord indica l’annex I, secció 2a, del present
Reglament. En el cas que l’extintor estigui situat dins d’un armari, la senyalització es col·locarà
immediatament al costat del armari, i no sobre la superfície del mateix, de manera que sigui visible
i aclareixi la situació de l’extintor.
XARXA D’AIGUA CONTRA INCENDIS
No serà necessària la instal·lació a l’activitat.
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES.
No serà necessària la instal·lació a l’activitat.
HIDRANTS EXTERIORS
No serà necessària la instal·lació a l’activitat.
SISTEMA DE DETECCIÓ I D’ALARMA D’INCENDIS.
La norma UNE-EN 54-1, descriu els components dels sistemes de detecció i alarma d’incendi,
subjectes al compliment d’aquest Reglament.
El disseny, la instal·lació, la posada en servei i l’ús dels sistemes de detecció i alarma d’incendi,
han de ser conformes amb la norma UNE 23.007-14.
La compatibilitat dels components del sistema es verificarà segons el que estableix la norma UNEEN 54-13.
L’equip de subministrament d’alimentació (ESA) ha de portar el marcatge CE, de conformitat amb
la norma EN 54-4, adoptada com UNE 23.007-4.
Els dispositius per a l’activació automàtica d’alarma d’incendi, és a dir, detectors de calor puntuals,
detectors de fum puntuals, detectors de flama puntuals, detectors de fum lineals i detectors de
fums per aspiració, que es disposin, han de portar el marcatge CE , de conformitat amb les normes
UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, UNE-EN 54-12 i UNE-EN 54-20, respectivament.
Els detectors amb font d’alimentació autònoma han de portar el marcatge CE, de conformitat amb
la norma UNE-EN 14604.
Els dispositius per a l’activació manual d’alarma d’incendi, és a dir, els polsadors d’alarma, han de
portar el marcatge CE, de conformitat amb la norma EN 54-11.
Els polsadors d’alarma es situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol
punt que s’hagi de considerar com a origen d’evacuació, fins arribar a un polsador, no superi els
25 m. Els polsadors s’han de situar de manera que la part superior del dispositiu quedi a una alçada
entre 80 cm i 120 cm.
Els polsadors d’alarma estaran senyalitzats d’acord indica l’annex I, secció 2a del present
Reglament.

La central estarà dissenyada de manera que sigui fàcilment identificable la zona on s’hagi activat
un polsador d’alarma o un detector d’incendis.
Tant el nivell sonor, com l’òptic dels dispositius acústics d’alarma d’incendi i dels dispositius visuals
(incorporats quan així ho exigeixi una altra legislació aplicable o quan el nivell de soroll on hagi de
ser percebuda superi els 60 dB (A), o quan els ocupants habituals de l’edifici / establiment siguin
persones sordes o sigui probable que portin protecció auditiva), seran tals que permetran que
siguin percebuts en l’àmbit de cada sector de detecció d’incendi on estiguin instal·lats.
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Els equips de control i indicació, central de detecció (ECI) han de portar el marcatge CE, de
conformitat amb la norma EN 54-2, adoptada com UNE 23.007-2.
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Els dispositius acústics d’alarma d’incendi han de portar el marcatge CE, de conformitat amb la
norma UNE-EN 54-3. Els sistemes electroacústics per a serveis d’emergència, han de ser
conformes al que estableix la norma UNE-EN 60849.
Els dispositius visuals d’alarma d’incendi han de portar el marcatge CE, de conformitat amb la
norma UNE-EN 54-23.
La resta de components dels sistemes automàtics de detecció d’incendis i alarma d’incendi, han
de portar el marcatge CE, de conformitat amb les normes de la sèrie UNE-EN 54, un cop entri en
vigor el marcatge.
La superfície d’abast d’aquests detectors complirà la norma UNE 23.007-14.
DETECTORS TERMOVELOCIMÈTRICS
A l’activitat es disposaran de detectors termovelòcimetrics a les sales i estances indicades, així
com passadissos de circulació.
El tipus de detector gestionarà dos paràmetres de temperatura:
•
Diferencial: presa de mesures de l’increment de temperatura en temps
•
Tèrmica: controla la temperatura ambient que detecta en cada moment. Ambdues mesures
son analitzades i enviades a la Central que transmetrà la senyal en cas necessari.
Complirà les normes UNE EN 54-5: 2001, disposa de certificat de conformitat CE i marca de qualitat
AENOR.
La superfície d’abast d’aquests detectors complirà la norma UNE 23.007-14. En aquest cas els
detectors termovelocimètrics abasten una superfície aproximada d’uns 7m2.
El sòcol del detector incorporarà un indicador d’acció per a la localització ràpida del focus d’incendi
i per al control racional dels detectors.
Els detectors seran per a una detecció individual. La col·locació dels es detalla en els plànols
adjunts.
POLSADORS D’ALARMA
La funció dels polsadors d’alarma serà la de transmetre un senyal voluntària a la centraleta de
control, de manera que sigui fàcilment identificable la zona en què ha estat activat el polsador.
Hauran de ser fàcilment visibles. La instal·lació estarà alimentada elèctricament, com a mínim, per
dues fonts de subministrament, de les quals la principal serà la xarxa general de l’edifici. La font
secundària podrà ser específica per a aquesta instal·lació o comú amb altres de protecció contra
el foc.
El model de polsador d’alarma estarà ubicat en una caixa de matèria sintètica incorporant una
senyalització per díode lluminós de funcionament. Incorpora un circuit electrònic propi per a la seva
identificació individual al Central de detecció d’incendis. Un cop accionat el polsador ha de quedar
bloquejat en estat d’alarma.
Les unitats previstes estaran fabricades segons norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor que
en ser pressionat a través d’una làmina flexible (queda enclavada sense que trenqui), generant un
senyal d’alarma a la central.

En el nostre cas les sirenes del tipus Sirena multitó amb focus certificada EN 54-3 i EN-54-23 per
a muntatge en paret. El nivell Sonor 102dB (A), IP65.
La sirena exterior serà del tipus Sirena per a exteriors amb indicació lluminosa de led, IP65, 95dB.
S’instal·laran alarmes interiors i exteriors de l’edifici, prop de l’accés principal.
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SENYALS D’ALARMA
El lloc de control estarà associat a la instal·lació de senyalitzadors d’alarma d’incendis. Els senyals
seran acústiques en tot cas i a més visuals quan així es requereixi per les característiques de
l’edifici o dels ocupants del mateix. (Nivell de soroll de fons superior a 60 dBA).
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CENTRAL INCENDIS
S’instal·larà una central d’alarma per a detecció individual, amb pantalla de cristall líquid
d’informació. Es trobarà a la zona indicada als plànols de planta i a ella arribaran tots els senyals
de detectors, polsadors, alarmes d’incendi o d’anomalies. La central donarà informació en l’acte
del component que envia el senyal i la seva situació.
Té capacitat per processar informació d’altres senyals de seguretat que es consideri interessant
connectar al sistema i enviar senyals a altres serveis, com: parada del sistema d’ascensors, posada
en marxa de ventiladors d’extracció de magatzem, etc.
Tindrà la possibilitat de connexió a la central de recepció d’alarmes i a la central d’intrusió, així com
connexió telefònica amb la central de la Policia Local.
La instal·lació estarà alimentada elèctricament, com a mínim, per dues fonts de subministrament,
de les quals la principal serà la xarxa general de l’edifici. La font secundaria podrà ser específica
per a aquesta instal·lació o comú amb altres de protecció contra el foc.
Disposarà de bateries d’emergència.
RETENIDORS AUTOMÀTICS
Si per l’ús de l’activitat es volguessin mantenir les portes de sectorització del mateix obertes,
s’instal·laran als seus vestíbuls d’independència que donen als diferents sectors protegits,
electroimants retenidors que en cas d’alarma o emergència tancaran les portes de manera
automàtica.
Aquests estan formats per un electroimant encapsulat, proveït de pivot central que expulsa la Porta
quan aquesta s’ha de tancar i placa de tracció amb ròtula d’adaptació, el que facilita la correcta
retenció de la porta. El retenidor estarà ubicat en caixa metàl·lica, dotat amb polsador manual que
talla l’alimentació de l’electroimant alliberant el full de la porta, que es tancarà per la pressió de la
molla. La força de tracció serà de 50kg / 490N.
Com que aquest elements no son normatius indicats als CTE, als plànols de planta poden no
quedar indicats en alguns casos.
SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
S’instal·laran panells de senyalització pels equips de protecció contra incendis manuals com
extintors, boques d’incendi, polsadors, sistemes d’actuació equips extinció, hidrants exteriors,
segons la Norma UNE 23033-1, han de complir els criteris indicats i les dimensions següents:
Els panells s’ubicaran en zones visibles, preferentment sobre dels equips contra incendis, seran
quadrats amb fons vermell i amb pictograma blanc. Les dimensions dels panells per la distància
màxima d’observació seran:
•
Fins a 10 m. Seran de 210 x 210 mm
•
10 <d <20 m. Seran de 420 x 420 mm
•
20 <d <30 m seran de 594 x 594 mm
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SENYALITZACIÓ D’EQUIPS CONTRAINCENDIS
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SENYALITZACIÓ DE PROHIBICIÓ

SENYALITZACIÓ DE SALVAMENT I VIES D’EVACUACIÓ

6.5.- DB SI 5 – INTERVENCIÓ DELS BOMBERS
És complirà el CTE el DB-SI 5 intervencions dels bombers i també tot el que queda especificat al
Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis
Es tracta de planta baixa i pis en un edifici d’habitatges format per PB+3 plantes.
L’edifici d’habitatges i l’activitat d’ús residencial públic compliran les condicions d’aproximació a
l’edifici. Els habitatges compliran les especificacions de l’entorn a l’edifici i l’accessibilitat per la
seva façana quedarà justificat a la memòria del projecte del conjunt de l’edifici.
L’accés a l’activitat serà a nivell del carrer tal com s’indica al plànol de situació.
CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN
Els vials d’aproximació als espais de maniobra tindran les següents característiques:
a) amplada mínima lliure 3,5 m;
b) alçada mínima lliure o gàlib 4,5 m;
c) capacitat portant del vial 20 kN/m2.
d) pendent <15%
En els trams corbats, el carril de rodament quedarà delimitat pel traçat d’una corona circular, els
radis mínims de la qual han de ser 6,20 m i 3,20 m, amb una amplada lliure per circulació de 3,50
m.
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ENTORN DELS EDIFICIS
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 m disposaran d’un espai de
maniobra per als bombers amb:
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L’edifici està envoltat de carrers que permeten l’arribada dels vehicles dels Bombers. Els carrers
que donen accés al centre es defineixen com carrers d’intervenció, ja que tenen un amplada
superior a 3,5 m, i una alçada mínima lliure de 4,5 m. Aquest carrer admetrà una sobrecàrrega d’ús
de 2.000 Kg/m2, i el pendent serà inferior al 10%. Complint les especificacions del Decret 241 i del
CTE-DB-SI5.
La zona d’emplaçament per a les autoescales de bombers, permet de manera directa l’accés a
través de l’autoescala a tota la façana, que té més d’una planta sobre rasant, sense recórrer
distàncies superiors a 20 m. En els plànols de planta s’indica les façanes accessibles.
ACCESSIBILITAT PER FAÇANA
Les façanes accessibles disposaran de buits que permetin l’accés des de l’exterior al personal del
servei d’extinció d’incendis. Aquests buits de complir les condicions següents:

9) Facilitar l’accés a cadascuna de les plantes de l’edifici, de manera que l’altura de l’ampit de la
finestra respecte al nivell de la planta a la qual s’accedeix no sigui més gran que 1,20m;

b) Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser, almenys, 0,80m i 1,20m respectivament.
La distància màxima entre els eixos verticals de dos buits consecutius no ha de excedir de 25m,
mesurada 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, a excepció dels elements de seguretat situats en els buits de les
plantes l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi de 9 m.
“DECRET 241/1994”
D’acord amb l’article 6 de l’annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol:
•
La capacitat portant de les vies d’accés serà capaç, de suportar un vehicle de 15.000 kg amb
eixos separats 4,5 metres i actuant 5.000 kg sobre l’eix davanter i 10.000 kg sobre l’eix
posterior. També podrà suportar una sobrecàrrega d’ús de 2.000 Kg/m2.
•
L’alçada lliure existent serà superior a 3,70 metres.
•
El pendent és inferior al 15%.
D’acord amb l’article 7 de l’Annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol, per poder ubicar una
autoescala, les zones d’emplaçament tindran una longitud mínima de 10 metres i una amplada
mínima de 4 metres i els bombers han de poder accedir al interior de l’edifici sense haver de
recórrer distàncies superiors a 20 metres.
SEPARACIÓ AMB ÀREES FORESTALS
No és d’aplicació al present document.

6.6.- DB SI 6 – RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA

Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals
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La resistència al foc dels elements estructurals principals serà com a mínim els establerts en el Art
3. Del DB-SI 6.
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Taula 3.2 Resistència al foc dels elements estructurals de zones risc especial integrats als edificis

Tots els locals de risc especial compliran aquest paràmetres. L’estructura de l’activitat complirà
com a mínim amb una R-60.
El sistema estructural 21egionel és de pilars i jàsseres de formigó armat i forjats unidireccionals
existents amb biguetes de formigó. Les lloses de terrasses, escales i els badalots són també de
formigó armat H-25.
A fi de garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps necessari per fer possibles tots
els paràmetres anteriors, l’estructura serà com a mínim de R-60.
La solució tipus dels elements estructurals és la següent:
• Forjat unidireccional d’un gruix 30cm, nervis de 15cm, revoltons 21egione, revestiment inferior,
distància mínima equivalent a eix armadures de 35 mm (R-60)
• Pilars de formigó de dimensió mínima 25cm recobriments mecànic mínim 40mm

7.- VENTILACIÓ DE L’ACTIVITAT
Es donarà compliment al Codi Tècnic de l’Edificació apartat HS3 així com al Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques – RITE. L’activitat disposarà de ventilació en totes les seves estances
en funció de l’ocupació i la qualitat de l’aire -IDA2 i IDA3- alhora que s’instal·larà un sistema de
climatització tipus VRF de la casa Mitsubishi per la regulació de la temperatura de totes les
estances i l’escalfament de l’aigua sanitària.
Al sector de risc mig de planta baixa – magatzem – es farà una extracció forçada a través d’un
sistema de conductes fins a l’exterior.
Cal indicar, que donats els volums de renovació de l’aire, i segons la normativa vigent, serà
necessària la instal·lació de recuperadors de calor a la plant principal de l’activitat

7.3.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Es donarà compliment a tots els apartats del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, en especial
a la instrucció tècnica BT-28 de pública concurrència.
COMPLIMENT DE LA ITC-BT-28
Es complirà la ITC-BT-28, per tractar-se d’un local de pública concurrència.
La línia general d’alimentació i el cablejat general, serà no propagador de l’incendi i amb emissió
de fums i opacitat reduïda. Compliran amb la UNE 21.123 part 4 o 5.
24/09/2021 Secretari

L’activitat disposarà d’enllumenat d’emergència a totes les seves estances i recorregut
d’evacuació.
Tots els receptors estaran situats a més d’1,50 m respecte al sòl. D’aquesta mode també s’evitarà
la ruptura accidental de la instal·lació per impactes amb vehicles.
Les canalitzacions utilitzades seran principalment tubs rígids de PVC, i compliran els requisits
mínims establerts en el punt 9.3 de la ITC-BT-29, i la ITC-BT-21.
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Els conductors tindran una tensió d’aïllament mínima de 450/750V, i compliran els requisits mínims
establerts en el punt 9.3 de la ITC-BT-29, i la ITC-BT-21.
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8.- COMPLIMENT DB-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ
Per la justificació de les exigències bàsiques de Seguretat d’utilització del nostre edifici es complirà
les especificacions indicades al Document Bàsic SU del CTE.
En general es complirà amb aquest apartats:
- Caigudes: No existeixen desnivells sense una barana de protecció. Totes les baranes de
protecció tenen una altura mínima de 1,10m. Les escales tenen els graons de 28x18 cm i replans
de 2 m mínim i les rampes compleixen amb els pendents màxims establerts i els replans i espais
d’aproximació establerts.
- Impactes o enganxades: Les alçades lliures són superiors als mínims establerts i les parts del
sota escala que quedin sense tancar s’hi col·locaran elements de protecció per evitar impactes a
una altura inferior a 2m. L’amplada dels passadissos d’us públic és igual o superior a 1,60m i els
d’ús restringit de 1,20m.
- Immobilització en recintes tancats: En les portes amb dispositiu de bloqueig des de l’interior,
existirà un sistema de desbloqueig des de l’exterior del recinte, i la il·luminació estarà controlada
des del seu interior.
- Situacions amb alta ocupació: no hi ha l’existència de grades.
- Ofegament. No hi ha l’existència de piscines.
- Vehicles en moviment: No existiran a l’activitat.

8.1.- DB-SUA 1 – SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES.
L’edifici complirà amb els apartats del CTE-DB-SUA 1.

8.1.1.- RELLISCABILITAT DELS TERRES
Tots els terres seran antilliscants amb resistència al lliscament indicada segons la següent taula:

Taula 1.1 Classificació de terres segons lliscament – CTE DB SUA1

24/09/2021 Secretari

Taula 1.2 Classe exigible als terres en funció de la seva localització – CTE DB SUA1

Tots els paviments de l’edifici compliran aquestes especificacions. Una vegada finalitzada l’obra
es presentaran els certificats dels paviments utilitzats.

8.1.2.- DISCONTINUITAT DEL PAVIMENT
Els paviments interiors i de zones no restringides compliran:
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- Les juntes no presentaran un ressalt de mes de 4 mm. No presentaran imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferencia de nivell de mes de 6 mm.
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- Els desnivells que no excedint de 50 mm es resoldran amb una pendent que no excedí el 25%.
- A les zones interiors per a la circulació de persones, el terra no presentarà perforacions o forats
per los que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre.
Quan es disposin barreres per delimitar zones de circulació, aquestes tindran una alçada de 800
mm com a mínim.
A les zones de circulació no es podrà disposar d’un escaló aïllat, ni dos consecutius, excepte en
els següents casos:
- Zones d’us restringit
- Zones comuns dels edificis d’ús Residencial habitatge.
- Accés/sortida dels edificis
- Accés d’un “estrada” o escenari.
Els equipaments no presentaran discontinuïtats o irregularitats amb diferència de nivell superior de
6mm
•
Els desnivells ≤ 50mm es resoldran amb pendent ≤ 25%
•
Les perforacions o forats dels terres, en zones interiors per a circulació de persones, estaran
limitats al pas d’una esfera de diàmetre < 15mm. (*)

8.1.3.- DESNIVELLS
Protecció de desnivells:
- Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els desnivells,
forats, i obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. Amb una diferencia de
cota major que 550 mm, excepte quan la disposició constructiva sigui molt improbable la caiguda
o quan la barrera sigui incompatible amb l’ús previst.
- A les zones de públic (persones no familiaritzades amb l’edifici, es facilitarà la percepció de les
diferencies de nivell que no excedint de 550 mm i que siguin susceptibles de causar caigudes,
mitjançant diferenciació visual i tàctil. La diferenciació estarà a una distància de 250 mm del
costat, com a mínim.
Característiques de les barreres de protecció:
- Alçada:
Les barreres de protecció tindran un alçada de 900 mm, quan la diferència de cota no excedeixi
de 6 m. I de 1100 mm, a la resta de casos.
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- Resistència:
Les barreres de protecció tindran resistència i protecció indicades al document Bàsic SE-AE.
- Característiques constructives:
No podran ser escalades fàcilment per nens i no tindran obertures que puguin ser travessades
per un esfera de 100 mm de diàmetre, segons detall.

8.1.4.- ESCALES I RAMPES
Escales i rampes:
Escales d’us restringit – No n’hi ha
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Escales d’ús general:
Esglaons: Als trams rectes els esglaons tindran una petjada “H” de 280 mm com a mínim.
Als trams rectes o amb corba la contrapetjada “C” tindrà 130 mm com a mínim i 185 com a màxim.
La “H” i la “C” compliran la relació següent: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
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Detall Configuració de petjades

Les escales previstes per evacuació descendent i les utilitzades preferentment per nens, ancians i
persones amb discapacitat no es tindran esglaons sense ”tàbica” ni “bosell”.
Trams:
Cada tram tindrà 3 esglaons com mínim amb una màxima alçada de 3,20m. Els trams podran ser
rectes, corbs o mixtes.
Entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala, tots els esglaons tindran la mateixa “C” i
tots els esglaons dels trams rectes tindran la mateixa “H”. Entre dos trams consecutius de plantes
diferents, la “C” no variarà mes de ±10 mm.
Als trams mixtes, la “H” mesurada al eix del tram a les parts corbes no serà menor que la “H” a les
parts rectes.
L’amplada útil del tram es determinarà d’acord amb les exigències d’evacuació establertes a
l’apartat 4 de la Secció SI 3 del DB-SI i seran com a mínim, les indicades a la taula següent:

Taula 4.1 Escales d’ús general. Amplada útil mínima de tram en funció de l’ús

L’ample de l’escala estarà lliure d’obstacles, l’amplada mínima útil es mesurarà entre parets o
barreres de protecció. Sense descomptar l’espai ocupat pel passamans.
Replans:
L’ample del replà d’escala amb la mateixa direcció tindrà una longitud mínima de 1000 mm (1 m).
Hi haurà un espai de paviment tàctil a l’arrencada dels trams descendents. Es compliran les
especificacions de passamans indicades per a les escales.
24/09/2021 Secretari

8.1.5.- RAMPES
No es dóna el cas al present projecte.
Pendent: En cas d’existir, les previstes per usuaris en cadires de rodes que compliran:
- La pendent màxima serà del 10%, quan la seva longitud sigui inferior a 3 m.
- La pendent màxima serà del 8% quan la seva longitud sigui inferior a 6 m.
- A la resta de casos la pendent serà del 6%.
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Trams: Els trams màxims seran del 15 m excepte si es per usuaris en cadires de rodes que seran
per 9 m. Es compliran les especificacions de replans i passamans indicades per a les rampes.

24 de 29

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
PT SOL·LICITUD DE CONTROL PREVENTIU I SEGURETAT EN MATERIA D’INCENDIS
SEGONS LA LLEI 3/2010 PER UNA ACTIVITAT DE CENTRE D’ACOLLIDA MUNICIPAL
SITUAT A UN EDIFICI D’HABITATGES A PREMIÀ DE MAR
C/ Unió 40, 08330 Premià de Mar - BCN

8.2.- DB-SUA 2 – SEGURETAT DAVANT EL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT
Tots els equipaments compliran els apartats descrits al punt 2 del CTE-DB-SUA2.

8.2.1.- IMPACTE AMB ELEMENTS FIXES
No es donarà el cas. L’alçada lliure a sales i habitacions serà de 2,50 m mínim i puntualment podrà
existir un escanyament a 2,20m donat per la situació existents de bigues estructurals de l’edificació.
En el casos de banys, i altres estances l’alçada serà regulada amb un fals sostre a 2,20m per tal
de facilitar el pas d’instal·lacions.
El pas de les portes tindrà una alçada de 2,00 m mínim.

8.2.2.- IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES
Als passadissos amb un ample inferior a 2,50 m, l’escombrat de les portes que donin al passadís
no envairan aquesta amplada.
Si el passadís fa més de 2,50 m d’ample, l’escombrat de les portes que donin al passadís no
envairà l’amplada mínima determinada segons les condicions d’evacuació.
El pas de les portes tindrà una alçada de 2,00 m.
A les zones de circulació les parets no tindran elements que sobresurtin mes de 15 cm.

8.2.3.- IMPACTE AMB ELEMENTS FRÀGILS
Les parts vidriades de portes i els tancaments de dutxes i banyeres estaran construïts amb
elements laminats o 25egionel que resistiran sense ruptura un impacte de nivell 3 segons UNE EN
12600:2003.

8.2.4.- IMPACTE AMB ELEMENTS INSUFICIENTMENT PERCEPTIBLES
Les grans superfícies acristallades estaran senyalitzades a una alçada entre 0,85 i 1,70m.

8.2.5.- ATRAPAMENT
Es limitarà el risc d’atrapament de les portes corredisses i les portes automàtiques.

8.3.- DB-SUA 3 – SEGURETAT DAVANT EL RISC DE D’APRISSIONAMENT ALS
RECINTES
L’edifici complirà els apartats descrits al punt 3 del DB-SUA3 – SEGURETAT RISC
D’APRISSIONAMENT.

24/09/2021 Secretari

Quan les portes d’un recinte tinguin algun dispositiu pel seu bloqueig des de l’interior i les persones
puguin quedar accidentalment atrapades dintre, aquestes disposaran d’un dispositiu de
desbloqueig exterior.

8.4.- DB-SUA 4: SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER UNA IL·LUMINACIÓ
INADEQUADA
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Es compliran el mínims establerts en la taula 1.1 del DB, i el centre disposarà d’enllumenat
d’emergència.
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Taula dels nivells mínims d’il·luminació mantinguda segons el DB-SUA 4 del CTE

VALORS IL·LUMINACIÓ:
Taula dels nivells de luminància mantinguda Em (lux), límit de l’índex d’enlluernament unificat
(URGL) i valor mínim de l’índex de rendiment de colors (Ra), a la superfície de referència per cada
àrea.
Enllumenat d’emergència: La instal·lació d’enllumenat d’emergència té per objecte assegurar, en
cas de falta d’alimentació de l’enllumenat normal, la il·luminació en locals i accessos fins les
sortides, per una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que es senyalen.
S’inclouen dins d’aquest enllumenat, el enllumenat de seguretat i el enllumenat de reemplaçament.
Els equips d’emergència estan constituïts per una caixa amb de difusor de metacrilat, estant al seu
interior el conjunt de bateria carregador, capaç̧ de subministrar un enllumenat autònom d’una
durada d’una hora com a mínim. No precisen manteniment i estaran sempre connectats a la xarxa,
encenent-se automàticament en cas d’una falta de tensió d’entrada o que aquesta baixi a menys
del 70% del seu valor nominal i desconnectant-se automàticament quant es restableixi dita tensió,
recuperant-se després de la seva descarrega. Compliran amb les normes UNE-EN 60.598–2–22,
UNE-EN 20.392 i UNE 20.062.
Enllumenat de seguretat d’evacuació: És l’enllumenat d’emergència previst per garantint la
seguretat de les persones que evacuïn una zona o que tenen que acabar un treball potencialment
perillós abans d’abandonar la zona.
L’enllumenat d’evacuació proporcionarà, a nivell del terra i en l’eix dels passos principals, una
il·luminància horitzontal de com a mínim d’1 lux. En els punts que estiguin situats els equips de les
instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de
distribució d’enllumenat, també es situaran equips a prop.
També tindran enllumenat d’evacuació les escales de evacuació dels edificis d’habitatges, i les
zones classificades com a zones de risc especial segons el DB-SI del CTE.
En locals d’espectacles, l’enllumenat d’evacuació funcionarà de forma permanent durant
l’espectacle. S’instal·larà il·luminació d’abalisament en cada un dels graons o rampes amb una
inclinació superior al 8% del local amb la suficient intensitat per que puguin il·luminar la petjada.
En cas de pilots d’abalisament, s’instal·laran a raó de 1 per cada metre lineal de l’amplada o fracció.
Enllumenat de seguretat d’ambient o antipànic: És la part de l’enllumenat de seguretat previst per
evitar tot rics de pànic i proporcionar una il·luminació ambient adequada que permeti als ocupants
identificar i accedir a les rutes d’evacuació i identificar obstacles.

8.5.- DB-SUA 5 – SEGURETAT DAVANT RISC PER SITUACIONS D’ALTA
OCUPACIÓ
Aquest punt no es d’aplicació a la nostra activitat donat que només es per graderies d’estadis,
pavellons esportius, previst per mes de 3.000 persones d’en peus.
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L’enllumenat ambient o antipànic proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima de 0,5 lux en
tot l’espai considerat, des de el terra fins a una altura de 1 m i la relació entre il·luminància màxima
i mínima serà menor de 40.
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8.6.- DB-SUA 6 – SEGURETAT DAVANT EL RISC D’OFEGAMENT
Aquest punt no es d’aplicació a la nostra activitat donat que no tenim piscina.

8.7.- DB-SUA 7 – SEGURETAT DAVANT EL RISC DE VEHICLES EN MOVIMENT
Aquest punt no es d’aplicació a la nostra activitat donat que no tenim piscina.

8.8.- DB-SUA 8 – SEGURETAT DAVANT RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP
S’efectua el càlcul de la necessitat de col·locar un sistema de parallamps pel conjunt de l’edifici,
quedarà descrita la seva justificació al conjunt de l’edifici.

8.9.- DB-SUA 9 – ACCESSIBILITAT
Tot i ser un edifici existent, al tractar-se d’una nova activitat, aquesta complirà la Llei d’accessibilitat
13/2014 de 30 d’octubre i el SUA-9 del CTE DB SUA.
Es garantirà:
•
L’accessibilitat exterior des de la via pública i les zones comunes amb un itinerari adaptat
(segons Llei 13/2014) i accessible segons SUA-9
•
L’accessibilitat vertical entre la planta d’accés i les entitats amb un ascensor donada una
única escala.
•
L’accessibilitat horitzontal en les plantes amb un itinerari practicable entre les habitatges i el
punt d’accés a planta
Es compleixen les condicions funcionals per l’edifici indicades a la SUA.
Es garantirà l’accessibilitat entre plantes mitjançant un ascensor accessible. L’edifici disposarà d’un
itinerari accessible en cada planta que comunicarà l’accés amb qualsevol origen d’evacuació.
Es compliran les Condicions i característiques de la informació i senyalització per a la accessibilitat,
per tal de facilitar l’accés i no discriminar l’ús de l’edifici.

9.- REGLAMENTACIÓ
El desenvolupament de l’activitat així com les característiques de l’activitat i de les seves
instal·lacions, s’adaptaran a la següent normativa:
•
•
•
24/09/2021 Secretari

•
•
•
•
•
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•
•

Real Decreto 2267/2004, de 3 de desembre pel que s’aprova el Reglament de Seguretat
contra incendis en els establiments industrials.
Real Decreto 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament de Instal·lacions
de Protecció Contra Incendis.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre acondiciaments urbanístics i de protecció contra
incendis en els edificis.
Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
(C.T.E).
Llei 18/2020, de Facilitació de l’Activitat Econòmica
Llei 20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i control ambiental de les activitats.
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió aprovat pel decret 842/2002, e Instruccions
Complementàries aprovades per l’ordre del 2 d’agost.
Decret 75/2020 d’Allotjaments turístics
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació
del Codi d’accessibilitat
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•
•
•
•
•
•
•

Normas UNE-23.592 y 23.593-81
Real Decreto 865/2003 del 4 de juliol, per la prevenció i control de legionel·losis.
Decreto 352/2004 de 27 de Juliol, pel que s’estableixen les condicions higiénico-sanitàries
per la prevenció i control de la legionel·losis.
Ordenança general de Seguretat e Higiene a la Feina, aprovat per ordre de 9 de març de
1971.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de protecció de la contaminació acústica.
Decret 30/2015 Pla d’autoprotecció.
Ordenances municipals de l‘Ajuntament de Premià de Mar.

NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA
•
Prevenció d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edifici.
•
Instruccions Tècniques complementàries.
•
Interpretació de la TINSCI
•
Fitxes del Codi Tècnic de l’edificació
•
Recomanacions CEPREVEN

Premià de Mar, Juliol de 2021
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Ricard Osuna Silvestre
Enginyer Industrial
COEIC 15.611
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10.- PLÀNOLS
01. Situació i emplaçament
02. Distribució Planta Baixa i Pis
03. Seccions longitudinals de l’activitat
04. Sectors d’incendis de l’activitat – Planta baixa i pis
05. Sectors d’incendis de l’activitat – Seccions
06. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis – Planta baixa i pis
07. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis – Seccions
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08. Accessibilitat a l’establiment i condicions de façana accessible
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DELIMITACIÓ LOCAL OBJECTE
PROMOTOR

AUTOR DEL PROJECTE

SOL·LICITUD DE CONTROL PREVENTIU
EN MATÈRIA D'INCENDIS D'UN CENTRE
D'ACOLLIDA A PREMIÀ DE MAR

RICARD OSUNA SILVESTRE col.15.611
ENGINYER INDUSTRIAL

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
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INDICACIÓ EDIFICI OBJECTE

Situació: Carrer Unió número 40
08330 Premià de Mar (BCN)

Abril de 2021
esc: 1/ 1000
esc: 1/500
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SUPERFICIES PLANTA PRIMERA
1.17

4.13

1.80

2.53

2.59

1.50

6.15

4.68

3.79

DESPATX
Su:6,82m2

ARXIU
Su:4,17m2

BANYS 1
Su:9,34 m2

BANYS 2
Su:9,57 m2

SALA REUNIONS
Su:22,87 m2

BANYS 3
Su:5,54 m2

5.09

SALA REUNIONS
Su:23,42 m2

6.34

1.32

14.21

VESTÍBUL

DISTRIBUIDOR
Su:17,05 m2

4.08
HABITACIÓ 1
Su:29,17 m2
V:72,92 m3

VESTÍBUL
Su:5,61 m2 1.50

1.20Su:1,58 m2

1.20

2.82

VESTÍBUL
Su:2,70 m2

RECEPCIÓ
Su:6,76 m2

SALA D'ESTUDI
Su:16,44 m2

SALA POLIVALENT
Su:40,03 m2

4.66

SAFAREIG
Su:8,58m2

MAGATZEM USUARIS
Su:10,20m2

HABITACIÓ 2
Su:24,14 m2
V:60,35 m3

5.05
5.59

8.81

1.10

ZONA DE NIT
1. HABITACIÓ 1
2. HABITACIÓ 2
3. HABITACIÓ 3
4. RECEPCIÓ
5. DISTRIBUIDOR
6. DUTXES 1
7. DUTXES 2
8. DUTXES 3
9. BANYS 1
10. BANYS 2
11. BANYS 3
12. NETEJA
13. SAFAREIG
14. MAGATZEM USUARIS

29.17m2
24.14 m2
36.90 m2
6.76 m2
32.63 m2
8.20 m2
8.00 m2
5.25 m2
5.25 m2
8.85 m2
8.85 m2
2.80 m2
8.58 m2
10.20 m2

ZONA DE DIA
15. ARXIU
16. DESPATX
17. BANYS 1
18. BANYS 2
19. BANYS 3
20. SALA REUNIONS
21. SALA REUNIONS
22. SALA D'ESTUDI
23. SALA POLIVALENT
24. DISTRIBUIDOR
25. DISTRIBUIDOR
26. DISTRIBUIDOR
27. DISTRIBUIDOR

4.17 m2
6.82 m2
9.34 m2
9.57 m2
5.54 m2
22.87 m2
23.42 m2
16.44 m2
40.03 m2
17.05 m2
1.58 m2
2.70 m2
5.61 m2

5.33
DISTRIBUIDOR
Su:32,63 m2

SUPERFICIES PLANTA PRIMERA

1.20
22.25

6.83

2.70

HABITACIÓ 3
Su:36,90 m2
V:92,25 m3

DUTXES 1
Su:8,20 m2

2.15

1.50

DUTXES 2
Su:8,00 m2

1.50

DUTXES 3
Su:5,25 m2

2.53

BANYS 1
Su:5,25 m2

BANYS 2
Su:8,85 m2

BANYS 3
Su:8,85 m2

438.74 m2
438.74 m2

SUP. TOTAL CONSTRUIDA
SUP. TOTAL CANVI US

2.53

NETEJA
Su:2,80m2

3.80
3.51

11.20

PLANTA PIS

esc: 1/75

3.53

3.53
0.45

ESCALA: AMPLADA 1.26m
passamans 2 costats
g:25cm / h:15cm

21.01

4.14
1.30
RECEPCIÓ
Su:27,05 m2

7.26
3.45
1.30

7.64

MAGATZEM
Su:137,84 m2

VESTÍBUL
Su:4,48 m2

VESTIBUL ESCALA
DE VEÏNS

SUPERFICIES PLANTA BAIXA

17.19
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SUPERFICIES PLANTA BAIXA
424.30 m2
197.35 m2

SUP. TOTAL CONSTRUIDA
SUP. TOTAL CANVI US
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27.05 m2
4.48 m2
137.84 m2

1. RECEPCIÓ
2. VESTÍBUL
3. MAGATZEM

PROMOTOR

RICARD OSUNA SILVESTRE col.15.611
ENGINYER INDUSTRIAL

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

Abril de 2021

PLANTES BAIXA I PIS
N
PLANTA BAIXA
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2.80
2.50
2.20

2.05

2.20
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2.50
2.20

2.20

2.90
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2.05

1.17

4.13

1.80

2.59

2.53
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6.15

4.68

3.79
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6.34

B

4.08

1.32

B'

14.21

1.20
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SECTOR 1
ACCÉS PL.BAIXA-PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 5
VESTÍBUL PL. PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 5
VESTÍBUL PL. PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

PLANTA PIS

esc: 1/75

ESCALA: AMPLADA 1.26m
passamans 2 costats
g:25cm / h:15cm

SECTOR 1
ACCÉS PL.BAIXA-PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 3
MAGATZEM - LOCAL RISC MIG
EI120
L EVACUACIÓ < 25m

ESTRUCTURA DE L'EDIFICACIÓ:
PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB FORJATS
UNIDIRECCIONALS COMPOSATS DE BIGUETA DE
FORMIGÓ I REVOLTÓ CERÀMIC.
MITGERES: ENVÀ CERÀMIC TIPUS "GERO" AMB
ENGUIXAT A DUES CARES I PINTAT

SECTOR 2
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA
EI120
L EVACUACIÓ < 25m

SECTORS D'INCNEDIS DE L'ACTIVITAT

VESTIBUL ESCALA
DE VEÏNS

SECTOR 1 - ACCÉS PL.BAIXA-PRIMERA:
EI60
LONGITUD EVACUACIÓ < 25m

24/09/2021 Secretari

SECTOR 2 - VESTÍBUL PREVI:
EI120
LONGITUD EVACUACIÓ < 25m
SECTOR 3 - MAGATZEM:
EI120 - RISC MIG
LONGITUD EVACUACIÓ < 25m
SECTOR 4 - ACTIVITAT ZONA DIA-NIT:
EI60
LONGITUD EVACUACIÓ < 25m
SECTOR 5 - VESTÍBULS PREVIS PL. PRIMERA
EI60
LONGITUD EVACUACIÓ < 25m

Elisa Almirall Gayo
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PROMOTOR
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SECTORS D'INCENDIS DE L'ACTIVITAT
PLANTES BAIXA I PIS
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NO OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE

NO OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE

SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

NO OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE

esc: 1/75

NO OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE

1.85

SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 5
VESTÍBUL PL. PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 1
ACCÉS PL.BAIXA-PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

1.95
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SECTOR 1
ACCÉS PL.BAIXA-PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 2
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA
EI120
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 3
MAGATZEM - LOCAL RISC MIG
EI120
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 1
ACCÉS PL.BAIXA-PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

B

B'
SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 5
VESTÍBUL PL. PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 5
VESTÍBUL PL. PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

NO OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE

AUTOR DEL PROJECTE

PROMOTOR

SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

Elisa Almirall Gayo
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1.85

2.50

A

A'

SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 1
ACCÉS PL.BAIXA-PRIMERA
EI60
2.20
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 5
VESTÍBUL PL. PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

2.20

SECTOR 4
ALBERG ZONA DIA-NIT
EI60
L EVACUACIÓ < 25m
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1.95

SECTOR 1
ACCÉS PL.BAIXA-PRIMERA
EI60
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 2
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA
EI120
L EVACUACIÓ < 25m

SECTOR 3
MAGATZEM - LOCAL RISC MIG
EI120
L EVACUACIÓ < 25m

SECTORS D'INCENDIS DE L'ACTIVITAT
SECCIONS LONGITUDINALS
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EI60

EI60

EI60

T

T

T

T

EI60

T

T

T

T

T

EI60
L=14.00<25.00m

T

T
T

21A-113B
6 kg

L=12.40<25.00m

T

EI2-30-c5

T

T

T

21A-113B
6 kg

EI2-30-c5

21A-113B
6 kg

EI60

EI2-30-c5

L=12.60<25.00m
EI60

T

EI2-30-c5

I

EI60
T
T
T
T

T

21A-113B
6 kg

T
T

T

L=24.80<25.00m

T

T

T

T

T

21A-113B
6 kg

21A-113B
6 kg

LLEGENDA INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS
ORIGEN D'EVACUACIÓ EMERGÈNCIA
T

T

T

T

T

T

T

T

RECORREGUT EMERGÈNCIA < 25 m

T

LUMINARIA D'EMERGÈNCIA 250 LUX
21A-113B
6 kg
CO 2 kg

PLANTA PIS
EI60

EI60

EXTINTOR MÒBIL DE CO I 2 KG
POLSADOR D'EMERGÈNCIA < 25m

esc: 1/75

EI60

EXTINTOR MÒBIL DE 6KG I EFICÀCIA 21A

T

DETECTOR TÈRMIC
CENTRAL D'INCENDIS DE QUATRE ZONES

EI60

I

EI120

EI120

EI120

21A-113B
6 kg

CO2
2kg

ESCALA: AMPLADA 1.26m
passamans 2 costats
g:25cm / h:15cm
L=19.70<25.00m

I

SIRENA INTERIOR ACÚSTICA

E

SIRENA EXTERIOR ACÚSTICA

LLEGENDA INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS

L<25m
T
T

T

T

T

T

SENYAL D'EXTINTOR MANUAL

T

21A-113B
6 kg

SENYAL DE POLSADOR D'EMERGÈNCIA

21A-113B
6 kg

EI120
EI120

SENYAL D'HIDRANT D'INCENDIS

L=8.15<25.00m
T

T

EI2-30-c5

EI2-30-c5

T

T

T

T

SENYAL DE RECORREGUT D'EMERGENCIA

EI60

SENYAL DE SORTIDA A L'EXTERIOR

VESTIBUL ESCALA
DE VEÏNS

SENYAL DE SENSE SORTIDA
SENYAL DE PROHIBIT FUMAR
EI120

SENYAL DE BOTIQUÍ DE PRIMERS AUXILIS

EI120

24/09/2021 Secretari

NOTA: ES DISPOSARÀ D'INSTRUCCIONS D'ACTUACIÓ
EN CAS D'EMERGÈNCIA

NOTA IMPORTANT: LA PRESENT INSTAL·LACIÓ DE
CONTRAINCENDIS HAURÀ DE SER REALITZADA PER
UNA EMPRESA O INSTAL·LADOR AUTORITZAT PER LA
DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL
COM INSTAL·LADOR, MANTENIDOR D'APARELLS,
EQUIPS I SISTEMES DE PROTECCIÓ
CONTRAINCENDIS, EL QUAL HAURÀ DE SER
DEGUDAMENT ACREDITAT MITJANÇANT CERTIFICAT
D'AQUESTA EMPRESA O INSTAL·LADOR.

Elisa Almirall Gayo
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LLEGENDA INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS
esc: 1/75

ORIGEN D'EVACUACIÓ EMERGÈNCIA
RECORREGUT EMERGÈNCIA < 25 m
LUMINARIA D'EMERGÈNCIA 250 LUX
21A-113B
6 kg
CO 2 kg

EXTINTOR MÒBIL DE 6KG I EFICÀCIA 21A
EXTINTOR MÒBIL DE CO I 2 KG
POLSADOR D'EMERGÈNCIA < 25m

T

DETECTOR TÈRMIC
CENTRAL D'INCENDIS DE QUATRE ZONES

I

SIRENA INTERIOR ACÚSTICA

E

SIRENA EXTERIOR ACÚSTICA

LLEGENDA INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS

SENYAL D'EXTINTOR MANUAL
SENYAL DE POLSADOR D'EMERGÈNCIA

SENYAL D'HIDRANT D'INCENDIS

SENYAL DE RECORREGUT D'EMERGENCIA
SENYAL DE SORTIDA A L'EXTERIOR
SENYAL DE SENSE SORTIDA
SENYAL DE PROHIBIT FUMAR
SENYAL DE BOTIQUÍ DE PRIMERS AUXILIS
NOTA: ES DISPOSARÀ D'INSTRUCCIONS D'ACTUACIÓ
EN CAS D'EMERGÈNCIA
esc: 1/75

L=14.00<25.00m

L=12.40<25.00m

I

21A-113B
6 kg

L=19.70<25.00m

L=8.15<25.00m

24/09/2021 Secretari

CO2
2kg

B

NOTA IMPORTANT: LA PRESENT INSTAL·LACIÓ DE
CONTRAINCENDIS HAURÀ DE SER REALITZADA PER
UNA EMPRESA O INSTAL·LADOR AUTORITZAT PER LA
DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL
COM INSTAL·LADOR, MANTENIDOR D'APARELLS,
EQUIPS I SISTEMES DE PROTECCIÓ
CONTRAINCENDIS, EL QUAL HAURÀ DE SER
DEGUDAMENT ACREDITAT MITJANÇANT CERTIFICAT
D'AQUESTA EMPRESA O INSTAL·LADOR.

B'

PROMOTOR

2.50

Elisa Almirall Gayo
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2.20

A

2.20

A'

RICARD OSUNA SILVESTRE col.15.611
ENGINYER INDUSTRIAL

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

Abril de 2021

SECCIONS LONGITUDINALS
N
esc: 1/ 75

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

07

Aprovat definitivament en data 24.09.21

FAÇANA ACCESSIBLE

SITUACIÓ

SITUACIÓ DE L'ACTIVITAT - CONDICIONS DE FAÇANA
CARRER UNIÓ NÚMERO 40 - PREMIÀ DE MAR
SP121:2012 - NOMBRE DE FAÇANES ACCESSIBLES
Ocupació: 44 persones < 1500 persones
1 façana accessible
Façana accessible: Carrer Unió número 40 08330 Premià de Mar
- Facilitat d'accés
Cumpleix
- Dimensions mínimes forats
Cumpleix
- Sense elements que dificultin l'accés
Cumpleix
- Condicions de l'entorn de l'edifici
Cumpleix
- Condicions de l'aproximació a l'edifici
Cumpleix

Secretari

ACCÉS A L'ACTIVITAT AMB VEHICLE EN CAS D'EMERGÈNCIA
EVACUACIÓ AMB VEHICLE EN CAS D'EMERGÈNCIA
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PROMOTOR
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ACCESSIBILITAT A L'ESTABLIMENT I
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Gayo
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LINEA 5
L5.1
L5.2

LINEA 4
L4.1
L4.2

LINEA 3
L3.1
L3.2

LINEA 2
L2.1
L2.2

LINEA 1
L1.1
L1.2
L1.3

300
360
167

2500
2500

240
2500

425
400

2500
100

105
651
177

400

T.(V)

RZ1KV/0.6/1KV (*)

T.COND.

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2
2
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X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
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SECCION (mm2)
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1,5
1,5

2,5
2,5
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2,5
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2,5

1,5
1,5
1,5
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T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T
T

T

II/10A

II/16A
II/16A

II/16A
II/16A

II/16A
II/16A

II/16A
II/16A

II/10A
II/16A

II/10A
II/10A
II/10A

II/16A
II/16A

II/10A
II/16A

II/10A
II/10A

II/16A
II/16A

II/10A
II/10A
II/10A

FUSIBLE(A)

CARRER UNIÓ NÚMERO 40 08330 PREMIÀ DE MAR
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L.(m)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

I (A)

230
230

230
230

230
230
230

230
230

230
230

230
230

400
230

230
230
230

50,00

50
50

50
30
50

40
40

35
35

40
40

35
35

8
35
14

1

3,61
0,43

0,46
2,83
0,77

CO

1
1
1

1
1

1,85
1,74

1,04
10,87

10,87
10,87

1,30
1,57
0,73

1,90
10,87

30
40

230
230

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

2
2

X

0,0225

RES.F.

8178

INT.CORT

858
213
513

0,24

0,2145
0,8625
0,3585

349
349

VACUM

0,28
1,27
0,35

0,5265
0,5265

187
187

V

0,04
1,03
0,11

0,63
0,34

0,9825
0,9825

213
349

0,24

1,05
3,33
1,22

0,39
0,09

1,01
0,96

0,8625
0,5265

307
307

0,97

0,09
2,36
0,26

2,53
1,18

0,77
0,72

0,62
2,60

0,5985
0,5985

VACUM

1,56
0,22

2,73
2,62

0,38
2,36

2,94
2,94

V

1,76
1,66

1,84
6,40

2,70
2,70

0,97

0,87
5,43

7,18
7,18

PROTECION

6,21
6,21

151
248

151
248
151

1,2225
0,7425

1,2225
0,7425
1,2225

1,23
3,62

405
307

0,92
0,73
0,62

0,99
3,38

0,4545
0,5985

0,68
0,49
0,38

3,23
8,73

2,27
2,94

2,52
2,08
1,83

2,27
7,76

2,03
2,70

239
239

5,62
7,18

0,7713
0,7713

349
307

4,66
6,21

1,58
0,97

0,5265
0,5985

701

248
248

1,33
0,73

1,19
1,32

0,2625

0,7425
0,7425

4,03
2,65

0,95
1,08

2,10

3,62
3,62

3,07
1,68

3,14
3,45

1,86

3,38
3,38

2,17
2,48

8,41

8,73
8,73

7,44

7,76
7,76

1,55
1,12
0,86

IGA IV/100A
II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30

II/40/30
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1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

10,87
10,87

50
50

230
230

RZ1KV/0.6/1KV (*)
RZ1KV/0.6/1KV (*)

2
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LINEA 6
L6.1
L6.2
L6.3

438
2500

1
1

10,87
10,87

52
52

230
230

RZ1KV/0.6/1KV (*)

Elisa Almirall Gayo

LINEA 7
L7.1
L7.2

2500
2500

1
1

4,13
2,26

35
40

400
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CÀLCUL ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ

LINEA 8
L8.1
L8.2

2500
2500

1
1

4,35
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Origen: Origen administració

34638

LINEA 9
L9.1
L9.2

950
520

1
1

36,08

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

P.(W)

LINEA 10
L10.1
L10.2

1000
1000

0,9

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

DI

LINEA 11
L11.1
L11.2

22500

1/1

Codi Segur de Validació

LINEA

LINEA 12
L12.1

www.encat.net

Signatura 1 de 1

Aprovat definitivament en data 24.09.21

384

480

0,125

0,200

0,250

0,250

0,160

0,160

0,100

0,160

0,200

0,200

0,06

0,10

0,13

0,21

0,13

0,21

0,26

0,26

2,9091

2,9091

3,1373

5,9701

5,7143

4,8485

7,6190

7,3282

9,1603

15.465,2851

15.465,2851

22.963,8104

63.295,1925

75.740,8979

40.276,3062

100.987,8639

121.304,9096

151.631,1370

5,0855

5,0855

5,9145

21,4186

19,6221

14,1264

34,8837

32,2716

50,4244

1,70

1,70

1,70

1,70

2,51

2,51

1,90

3,97

2,83

3,65

4,78

3,43

6,28

10,56

13,30

7,94

4,25

4,74

23,90

15,07

0,00

94,55

86,56

74,30

61,00

53,06

47,11

40,67

16,77

1,70

3 CONDUCTE TRAM 3

2 CONDUCTE TRAM 2

1 CONDUCTE TRAM 1

1,10

2,20

4,60

3,00

1,70

230

288

634

1.382

346

1.728

208

64

80

176

384

96

480

0,080

0,200

0,200

0,160

0,160

0,200

0,250

0,160

0,250

0,100

0,160

0,160

0,160

0,160

0,160

0,200

0,160

0,200

0,06

0,21

0,21

0,13

0,13

0,21

0,26

0,13

0,26

2,9091

5,7143

6,1905

2,9851

3,7313

5,2381

7,3282

4,4776

9,1603

15.465,2851

75.740,8979

82.052,6394

31.647,5962

39.559,4953

69.429,1564

121.304,9096

47.471,3944

151.631,1370

5,0855

19,6221

23,0287

5,3546

8,3666

16,4880

32,2716

12,0480

50,4244

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

2,51

2,83

3,28

1,12

1,69

2,42

3,43

2,35

10,06

12,46

36,03

5,40

1,86

5,32

15,76

7,06

0,00

105,84

94,08

79,93

43,89

36,79

33,23

26,22

10,46

1,70

4 CONDUCTE TRAM 4

3 CONDUCTE TRAM 3

2 CONDUCTE TRAM 2

1 CONDUCTE TRAM 1

1,00

1,30

1,80

7,70

18,00

1,00

950

230

230

461

547

605

950

950

240

264

64

64

128

152

168

264

264

0,200

0,080

0,250

0,200

0,125

0,125

0,160

0,160

0,200

0,250

0,200

0,100

0,160

0,160

0,100

0,200

0,160

0,100

0,100

0,160

0,160

0,160

0,200

0,160

0,13

0,13

0,21

0,06

0,26

0,21

0,13

0,13

0,13

0,13

0,21

0,26

0,21

4,8485

5,9701

6,6667

2,9091

4,5802

7,8571

4,8485

4,8485

5,9701

7,0896

5,0000

5,0382

7,8571

40.276,3062

63.295,1925

88.364,3809

15.465,2851

75.815,5685

104.143,7346

40.276,3062

40.276,3062

63.295,1925

75.163,0411

66.273,2857

83.397,1254

104.143,7346

14,1264

21,4186

26,7078

5,0855

12,6061

37,0979

14,1264

14,1264

21,4186

30,2036

15,0231

15,2534

37,0979

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

3,65

3,97

3,75

2,51

1,46

3,65

3,65

3,97

5,43

2,22

1,73

18,23

14,70

17,99

12,57

30,58

0,00

23,70

3,65

5,16

9,78

17,10

31,18

0,00

102,57

82,64

66,25

48,25

33,98

1,70

100,79

75,39

70,05

64,89

53,41

34,61

1,70

24/09/2021 Secretari

5 CONDUCTE TRAM 5
6,50

864

16

0,160

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

CALCUL CONDUCTES VENTILACIÓ.xlsx

1.728
256
0,200
0,100
0,06

CAIGUDA PRESSIÓ
SUMA
PER ml DE
PERDUA DE PERDUA DE
CONDUCTE (Pa) PRESSIÓ (Pa) PRESSIÓ (Pa)

1.382
64
0,160
0,100

COEFICIENT
PRESSIÓ
PÈRDUA
DINÀMICA (Pa) ACCESSORIS (Co)

4,60
922
192
0,110
0,100

Nº REYNOLDS
(adimensional)

4,40
230
128
0,080

VELOCITAT
(m/s)

1 CONDUCTE TRAM 1
5,00
691
32
0,080

CONDUCTE
CONDUCTE
CABAL DIAMETRE RECTANGULAR RECTANGULAR
(l/s)
EQ. (m)
AMPLE(m)
ALÇADA (m)

2 CONDUCTE TRAM 2
1,30
461
16

CABAL
(m3/h)

3 CONDUCTE TRAM 3
1,50
115
16

L (m)

4 CONDUCTE TRAM 4
2,00
58

4 CONDUCTE TRAM 4
4,80
749
16

192

6 CONDUCTE TRAM 6

1,20

58

224

0,125

Elisa Almirall Gayo

ACCESSORI TIPUS

5 CONDUCTE TRAM 5
7,00
58

5 CONDUCTE TRAM 5
11,00
58

691

6 CONDUCTE TRAM 7

21,00

806

64

128

Origen: Origen administració

LGH200RVX-E

6 CONDUCTE TRAM 6
4,20

6 CONDUCTE TRAM 6
4,40

1 CONDUCTE TRAM 1

5,00

461

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Nº
MOTOR I-1

7 CONDUCTE TRAM 7
2,50

7 CONDUCTE TRAM 7
4,00

2 CONDUCTE TRAM 2

4,80

230

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

1,70

8 CONDUCTE TRAM 8
REIXA EXTRACCIÓ AIR HANDLING AHF45

9 CONDUCTE TRAM 9

8 CONDUCTE TRAM 8
REIXA EXTRACCIÓ AIR HANDLING AHF45

9 CONDUCTE TRAM 9

3 CONDUCTE TRAM 3

3,70

LGH150RVX-E

4 CONDUCTE TRAM 4

5,00

Codi Segur de Validació

Estat d'elaboració: Original

MOTOR E 1 LGH200RVX-E

MOTOR I-2

5 CONDUCTE TRAM 5

MOTOR E-2 LGH150RVX-E

6 CONDUCTE TRAM 6

1 de 2
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Aprovat definitivament en data 24.09.21

3 CONDUCTE TRAM 3

2 CONDUCTE TRAM 2

1 CONDUCTE TRAM 1

3,80

5,80

2,00

1,00

374

461

490

518

547

80

104

128

136

144

152

0,110

0,125

0,125

0,160

0,160

0,160

0,160

0,100

0,100

0,100

0,160

0,160

0,160

0,160

0,10

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

6,2745

6,0606

7,8788

5,9701

6,3433

6,7164

7,0896

45.927,6208

50.345,3828

65.448,9976

63.295,1925

67.251,1420

71.207,0915

75.163,0411

23,6581

22,0726

37,3026

21,4186

24,1796

27,1079

30,2036

6,71

5,47

8,82

3,97

4,44

4,92

10,73

15,87

9,70

15,09

25,73

9,84

0,00

98,61

88,67

77,94

62,07

52,36

37,27

11,54

1,70

Elisa Almirall Gayo

4 CONDUCTE TRAM 4
1,10
288
64

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Origen: Origen administració

CALCUL CONDUCTES VENTILACIÓ.xlsx

5 CONDUCTE TRAM 5
2,90
230

109,24

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

MOTOR E-3 TD-500/150-160 SILENT

6 CONDUCTE TRAM 6
1,60

9,94

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

1,70

7 CONDUCTE TRAM 7

8,94

24/09/2021 Secretari

60,43

3,97

73,58

5,26

1,70

54,21

76,62

13,3077

13,15

80,81

11,4424

4,52

3,04

34.445,7156

1,70

5,26

2,49

23.197,9276

17,8788

1,90

4,7059

18,1132

0,71

4,3636

45.310,8445

5,9145

0,10

5,4545

40.186,6682

1,2714

0,06

5,4902

7.732,6425

22.963,8104

0,100

0,13

3,1373

0,100

0,10

1,4545

0,110

0,100
0,10

0,080

0,100
0,06

48

0,125
0,100

24

0,110
0,100

86

72
0,110

173

259
56
0,080

2,50

12,00
202
8

32

1,70

2,50
29

115

8 CONDUCTE TRAM 8

1 CONDUCTE TRAM 1
1,60

9 CONDUCTE TRAM 9

2 CONDUCTE TRAM 2
3,50

Codi Segur de Validació

Estat d'elaboració: Original

MOTOR E-4 TD-500/150-160 SILENT

3 CONDUCTE TRAM 3

1,70

4 CONDUCTE TRAM 4

2 de 2

Signatura 1 de 1

Aprovat definitivament en data 24.09.21

REIXA
Sreixa
Sreal
Confirm
100x100
0,01
0,004
OK
150x100
0,015
0,012
OK
150x100
0,015
0,012
OK
100x100
0,01
0,008
OK
350x150
0,0525
0,048
OK
350x150
0,0525
0,048
OK
400x100
0,04
0,032
OK
350x150
0,0525
0,048
OK
100x100
0,01
0,008
OK
100x100
0,01
0,008
OK
LGH-200RVX-E
TD-100/125 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE

24/09/2021 Secretari

CTE
40
3
3
3
2
2
2
2
5
10

RELACIÓ
PERSONES CABAL (m3/h)
0,10575
1
28,8
3,113333333
3
86,4
3,19
3
86,4
1,846666667
2
57,6
11,71
12
345,6
11,435
12
345,6
8,22
8
230,4
20,015
24
691,2
1,364
2
57,6
1,947
2
57,6
Qtotal
1728
Qtotal
259,2

REIXA
Sreixa
Sreal
Confirm
400x100
0,04
0,032
OK
400x100
0,04
0,032
OK
350x150
0,0525
0,048
OK
100x100
0,01
0,008
OK
150x100
0,015
0,012
OK
150x100
0,015
0,012
OK
150x100
0,015
0,012
OK
100x100
0,01
0,008
OK
100x100
0,01
0,008
OK
150x100
0,015
0,012
OK
150x100
0,015
0,012
OK
100x100
0,01
0,004
OK
100x100
0,01
0,004
OK
100x100
0,01
0,004
OK
LGH-100RVX-E
TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE

Elisa Almirall Gayo

ZONA DE DIA
MAGATZEM
BANY 1
BANY 2
BANY 3
SALA REUNIONS
SALA REUNIONS
SALA ESTUDIS
SALA POLIVALENT
DESPATX
DISTRIBUIDOR

S (m2)
4,23
9,34
9,57
5,54
23,42
22,87
16,44
40,03
6,82
19,47
157,73

CTE
LLIT
LLIT
LLIT
5
10
3
3
3
3
3
3
40
40
40

RELACIÓ
PERSONES CABAL (m3/h)
8
8
230,4
8
8
230,4
12
12
345,6
2,066
2
57,6
3,263
3
86,4
2,733333333
3
86,4
2,666666667
3
86,4
1,75
2
57,6
1,75
2
57,6
2,95
3
86,4
2,95
3
86,4
0,07
1
28,8
0,255
1
28,8
0,2145
1
28,8
Qtotal
1497,6
Qtotal
547,2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació
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Url de validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

OCUPACIÓ I VENTILACIÓ - CLIMATITZACIÓ

ZONA DE NIT
HABITACIÓ 1
HABITACIÓ 2
HABITACIÓ 3
RECEPCIÓ
DISTRIBUIDOR
DUTXES 1
DUTXES 2
DUTXES 3
BANYS 1
BANY 2
BANY 3
NETEJA
MAGATZEM USUARIS
SAFAREIG

S (m2)
29,17
24,14
36,9
10,33
32,63
8,2
8
5,25
5,25
8,85
8,85
2,8
10,2
8,58
199,15

Signatura 1 de 1

Aprovat definitivament en data 24.09.21

6. Distribuidor Dia

5. Despatx

4. Sala Polivalent

3. Sala Estudis

2. Sala Reunions 2

1. Sala Reunions 1

26.9

17.0

6.8

40.5

16.6

23.6

24.0

(m2)

Superficie

65.0

67.2

42.6

17.1

101.2

41.4

58.9

59.9

(m3)

Volumen

3,608.0

2,628.4

2,795.9

1,061.9

667.8

5,981.0

2,136.3

3,122.2

3,119.8

91.0

92.9

101.1

104.0

62.3

97.6

147.8

129.0

132.5

130.2

(Kcal/h) (Kcal/h·m2)

Pot.Frig. Carga Frig.

3,363.8

895.0

3,595.2

2,718.0

2,929.6

2,256.2

889.2

3,621.5

1,702.0

2,267.5

2,259.2

(Kcal/h)

Pot.Cal.

104.5

129.8

121.6

92.5

104.5

109.0

132.4

130.0

89.5

102.8

96.2

94.2

(Kcal/h·m2)

Carga Cal.

12

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Nº

INTERIORS

PLFY-P40VCM-E

PKFY-P15VBM-E

PKFY-P32VHM-E

PLFY-P40VCM-E-I

PLFY-P40VCM-E-I

PLFY-P25VCM-E

PKFY-P15VBM-E

PCFY-P63VKM-E

PLFY-P25VCM-E

PLFY-P40VCM-E-I

PLFY-P40VCM-E-I

407

40

15

64

40

40

25

15

63

25

40

40

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Estat d'elaboració: Original

Elisa Almirall Gayo

SISTEMA MITSUBISHI CITY MULTI - VRF

7. Habitacio 1
26.0
97.1

669.5

61.2

26,497.3

Origen: Origen administració

Unitats Interiors VRF

8. Habitacio 2
38.9
18.4

1,587.0

108.0

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Ind.Pot.

9. Habitacio 3
7.4

64.8

27,377.6

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

24/09/2021 Secretari

Modelo

10. Recepcio
25.9

633.7

Codi Segur de Validació

Nº Estança

11. Distribuidor Nit
253.5

TOTALES

Signatura 1 de 1

Aprovat definitivament en data 24.09.21

6. Distribuidor Dia

5. Despatx

4. Sala Polivalent

3. Sala Estudis

2. Sala Reunions 2

1. Sala Reunions 1

26.9

17.0

6.8

40.5

16.6

24.0

24.0

(m2)

Superficie

65.0

67.2

42.6

17.1

101.2

41.4

59.9

59.9

(m3)

Volum

345.6

230.4

230.4

57.6

57.6

691.2

230.4

345.6

345.6

(m3/h)

Ventilació

3.1

3.6

3.5

3.4

1.4

3.4

6.8

5.6

5.8

5.8

(renov/h)

Renovació

1,587.0

669.5

3,608.0

2,628.4

2,795.9

1,061.9

667.8

5,981.0

2,136.3

3,119.8

3,119.8

(Kcal/h)

Pot.Frig.

108.0

61.2

91.0

92.9

101.1

104.0

62.3

97.6

147.8

129.0

130.2

130.2

(Kcal/h·m2)

Carga Frig.

26,497.3

3,363.8

895.0

3,595.2

2,718.0

2,929.6

2,256.2

889.2

3,621.5

1,702.0

2,259.2

2,259.2

(Kcal/h)

Pot.Cal.

104.5

61.2

91.0

92.9

101.1

104.0

62.3

97.6

147.8

129.0

130.2

130.2

(Kcal/h·m2)

Carga Cal.

74.4 %

59.5 %

54.9 %

59.3 %

61.7 %

74.5 %

59.4 %

45.6 %

49.2 %

47.8 %

47.8 %

24/09/2021 Secretari

7. Habitacio 1
26.0
97.1

57.6

1.3

27,377.6

Elisa Almirall Gayo

8. Habitacio 2
38.9
18.4

86.4

4.2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

9. Habitacio 3
7.4

64.8

2,678.4

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

FCS

10. Recepcio
25.9

633.7

Codi Segur de Validació

Nº Estança

11. Distribuidor Nit
253.5

TOTAL

Signatura 1 de 1

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Sala Reunions 1

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 24.0

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

49.0 2.0

Norte

0.0

1.5

Norte

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

24.0

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 12
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 345.6

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]

Frío

1,627.8

1,491.9

3,119.8 47.8%

-

2,259.2

2,259.2

Calor

FCS
Se recomienda la incorporación
de deshumectadores.

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

753.1

0.0

0

874.7

0

0

Sensible

753.1

0.0

0.0

218.9

0.0

519.9

Sensible

455.8

1,803.3

0.0

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Sala Reunions 2

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 23.6

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

50.0 2.0

Norte

0.0

1.5

Norte

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

23.6

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 12
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 345.6

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]

Frío

1,627.8

1,494.3

3,122.2 47.9%

-

2,267.5

2,267.5

Calor

FCS
Se recomienda la incorporación
de deshumectadores.

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

753.1

0.0

0

874.7

0

0

Sensible

753.1

0.0

0.0

218.9

0.0

522.3

Sensible

455.8

1,811.6

0.0

Elisa Almirall Gayo
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24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Sala Estudis

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 16.6

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

41.0 2.0

Norte

0.0

1.5

Norte

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

16.6

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 8
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 230.4

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]

Frío

1,085.2

1,051.1

2,136.3 49.2%

-

1,702.0

1,702.0

Calor

FCS
Se recomienda la incorporación
de deshumectadores.

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

502.1

0.0

0

583.2

0

0

Sensible

502.1

0.0

0.0

145.9

0.0

403.1

Sensible

303.9

1,398.1

0.0

Elisa Almirall Gayo
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24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Sala Polivalent

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 40.5

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

67.0 2.0

Norte

0.0

1.5

Norte

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

40.5

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 24
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 691.2

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]

Frío

3,255.7

2,725.3

5,981.0 45.6%

-

3,621.5

3,621.5

Calor

FCS
Se recomienda la incorporación
de deshumectadores.

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

1,506.2

0.0

0

1,749.5

0

0

Sensible

1,506.2

0.0

0.0

437.8

0.0

781.3

Sensible

911.7

2,709.9

0.0

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Despatx

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 6.8

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

28.0 2.0

Norte

0.0

1.5

Norte

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

6.8

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 2
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 57.6

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas
Frío

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]
271.3

396.5

667.8

-

889.2

889.2

Calor

FCS
59.4%

Se recomienda la incorporación
de deshumectadores.

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

125.5

0.0

0

145.8

0

0

Sensible

125.5

0.0

0.0

36.5

0.0

234.5

Sensible

76.0

813.2

0.0

Elisa Almirall Gayo
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24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Distribuidor Dia

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 17.0

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

77.0 2.0

Norte

0.0

1.5

Norte

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

17.0

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 2
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 57.6

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas
Frío

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]
271.3

790.6

-

2,256.2

Calor

FCS

1,061.9 74.5%
2,256.2

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

125.5

0.0

0

145.8

0

0

Sensible

125.5

0.0

0.0

36.5

0.0

628.6

Sensible

76.0

2,180.3

0.0

Elisa Almirall Gayo
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24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Habitacio 1

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 26.9

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

37.0 2.0

Norte

16.0

1.5

Norte

6.4

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

26.9

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 8
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 230.4

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 18 h(solar), mes de Junio
Cargas Térmicas

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]

Frío

1,070.4

1,725.5

2,795.9 61.7%

-

2,929.6

2,929.6

Calor

FCS

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

502.1

0.0

0

568.3

0

0

Sensible

502.1

0.0

0.0

107.0

541.6

574.8

Sensible

303.9

2,625.7

0.0

Elisa Almirall Gayo
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24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Habitacio 2

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 26.0

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

38.5 2.0

Norte

12.5

1.5

Norte

5.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

26.0

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 8
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 230.4

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 18 h(solar), mes de Junio
Cargas Térmicas

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]

Frío

1,070.4

1,558.0

2,628.4 59.3%

-

2,718.0

2,718.0

Calor

FCS
Se recomienda la incorporación
de deshumectadores.

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

502.1

0.0

0

568.3

0

0

Sensible

502.1

0.0

0.0

107.0

423.1

525.8

Sensible

303.9

2,414.2

0.0

Elisa Almirall Gayo
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24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
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Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Habitacio 3

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 38.9

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

64.2 2.0

Norte

8.8

1.5

Norte

3.5

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

38.9

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 12
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 345.6

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]

Frío

1,627.8

1,980.2

3,608.0 54.9%

-

3,595.2

3,595.2

Calor

FCS
Se recomienda la incorporación
de deshumectadores.

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

753.1

0.0

0

874.7

0

0

Sensible

753.1

0.0

0.0

218.9

120.5

887.6

Sensible

455.8

3,139.4

0.0

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

24/09/2021 Secretari

Distribución Ventilación Transmisión Otros
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21

Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Recepcio

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 7.4

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

27.5 2.0

Norte

0.0

1.5

Norte

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

7.4

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 2
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 57.6

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas
Frío

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]
271.3

398.1

669.5

-

895.0

895.0

Calor

FCS
59.5%

Se recomienda la incorporación
de deshumectadores.

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

125.5

0.0

0

145.8

0

0

Sensible

125.5

0.0

0.0

36.5

0.0

236.2

Sensible

76.0

819.0

0.0
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Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40
PDM Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida Local: Distribuidor Nit

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad: Barcelona
Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%)

Condiciones confort T º(C) H.R. (%)

Verano

31

68

Verano

25

50

Invierno

2

55

Invierno

21

40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]: 25.9

Altura [m]: 2.5
Vidrio

Pared ext. S* [m2] k

S [m2] k

fps

Pared int. S [m2] k

fs

114.0 2.0

Norte

0.0

1.5

Norte

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Sur

0.0

1.5

Sur

0.0

4.8 100.0% 85.0%

Este

0.0

1.5

Este

0.0

4.8 100.0% 85.0% k = [kcal/h·m2·ºC]

Oeste

0.0

1.5

Oeste

0.0

Techo

25.9

1.0

Horizontal

0.0

4.8 0.0% 85.0% (S*) incluyendo ventanas
4.8

Nº Personas: 3
Actividad: Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
Caudal ventilación [m3/h] (*): 86.4

Iluminación [W]

Otros

[W]

Fluorescente 0.0

Latente 0.0

Incandescente 0.0

Sensible 0.0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
a las 15 h(solar), mes de Julio
Cargas Térmicas
Frío

Latente Sensible Total
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]

FCS

407.0

1,180.0

1,587.0 74.4%

-

3,363.8

3,363.8

Calor

Distribución Personas Otros Iluminación Ventilación Radiación Transmisión
Frío
[kCal/h] [kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
[kCal/h]
Latente

188.3

0.0

0

218.7

0

0

Sensible

188.3

0.0

0.0

54.7

0.0

937.0

Sensible

114.0

3,249.8

0.0
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DADES GENERALS
Ref. Obra: Premià de Mar - Unió 40 PDM
Empresa: ENCAT
Nº Oferta: 2021-03 PDM Centre
Acollida

CONDICIONS DE CÀLCUL
Localitat: Barcelona
Condicions exteriors
Estiu
Hivern

T (ºC)
31
2

H.R. (%)
68
55

Condicions comfort
Estiu
Hivern

T º(C)
25
21

H.R. (%)
50
40

RESULTAS CÀLCUL NO SIMULTANI
Hora/Mes de càlcul: Càlcul per hora/mes de màxima càrrega per cada local
Càlcul per mes de Juny a mes de Desembre, d'hora (solar) 6 a 24

Càrregues tèrmiques
Fred
Calor

Latent
[kCal/h]
12586
-

Sensible
[kCal/h]
14792
26497

Total
[kCal/h]
27378
26497

RESULTATS CÀLCUL SIMULTANI
Hora/Mes de càlcul: Calculat a les 15 hores (solar) del mes de Juliol
Càlcul per el mes de Juny a mes de Desembre, d'hora (solar) 6 a 24
Sensible
[kCal/h]
14593
26497

Total
[kCal/h]
27209
26497
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Càrregues tèrmiques
Fred
Calor

Latent
[kCal/h]
12616
-
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MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PEREGRINA
ARQUITECTE COL. NUM.: 37678-7
Carrer Joan Prim 9, B3, Premià de Mar
T. 931.058.226 – M. 615.212.408
e-mail: info@itecnic.org

MN. NORMATIVA APLICABLE
MN 1 Edificació
FUNCIONALITAT
ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )
Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685, 27/07/2006)
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del
Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007)
Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de persones amb mobilitat reduïda (PMR)
Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , )
Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad.
Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290, 04/12/2007)
(Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008 )
* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 224, 17/09/2011)
Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto
366/2007, de 16 de marzo.
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008)
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad(BOE Num. 289, 03/12/2013)
Accessibilitat
Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 04/11/2014)
(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 )
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
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Se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales telefónicos adicionales utilizados en el servicio final telefónico.
Real Decreto 1376, de 27/10/1989 ; Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (BOENum. 274, 15/11/1989)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de los servicios portadores.
Real Decreto 1912, de 19/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 307, 24/12/1997)
Se establece las especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las
instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304, de 02/12/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente(BOE Num. 305, 22/12/1994)
Telecomunicaciones por cable.
Ley 42, de 22/12/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 306, 23/12/1995)
* Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE num. 139, 08/06/1996)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996)
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Real Decreto-Ley 1, de 27/02/1998 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 51, 28/02/1998)
* Modificació. Ley 38, de 05 de noviembre de 1999 ; Jefatura del Estado (BOE 266, 06/11/1999). Modifica l'article 2 a) del Reial decret-llei.
* Modificació apartat 1 article 3. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014)
S'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als
serveis de telecomunicacions a l'interior dels edificis.
Decret 84, de 23/03/1999 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 2859, 31/03/1999)
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis.
Decret 172, de 29/06/1999 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.2925, 07/07/1999)
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S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de
telecomunicacions per cable.
Decret 116, de 20/03/2000 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3107, 27/03/2000)
(Correccio errades: DOGC 3124 / 19/04/2000 )
S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés a la captació, adaptació i
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.
Decret 117, de 20/03/2000 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3107, 27/03/2000)
(Correccio errades: DOGC 3145 / 23/05/2000 )
Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001)
Se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la
televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de
los edificios.
Orden ITC 1077, de 06/04/2006 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 88,13/04/2006)
Se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación
Real Decreto 244, de 05/03/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 72,24/03/2010)
Se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto
244/2010, de 5 de marzo.
Orden ITC 1142, de 29/04/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 109,05/05/2010)
Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de
las edificaciones.
Real Decreto 346, de 11/03/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 78,01/04/2011)
* Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso "debe ser verificado por una entidad que disponga
de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello" in fine del párrafo quinto
del artículo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
* Sentencia. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «en el artículo 3 del Real Decreto-ley
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación» incluido en los apartados 2.a) del
artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10, del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia2.pdf
* Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso "en el artículo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de
27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación" incluido en los apartados 2.a) del artículo 8;
párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso "a realizar por un
Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación" de la sección 3 del Anexo IV, todos ellos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia3.pdf
Se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
Orden CTE 1644, de 10/06/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 143,16/06/2011)
SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ
APARELLS A PRESSIÓ EN GENERAL
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Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Real Decreto 769, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 129, 31/05/1999)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa (BOE núm. 88, 11/04/2014)
* Publicación de la relación de aprobaciones europeas de materiales en el ámbito del Real Decreto 769/1999. Resolución de 11 de mayo de 2005 del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (BOE n.um.131, 02/06/2005)
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples.
Real Decreto 1495, de 11/10/1991 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 247,15/10/1991)
* Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 20, 24/01/1995)
* Publicación de relación de normas armonizadas. Resolución de 2 de setiembre de 2008 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 229,
22/09/2008)
Se modifica el Real Decreto 1495-1991, de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples.
Real Decreto 2486, de 23/12/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 20, 24/01/1995)
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,05/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Regula l'aplicació del Reglament d'equips de pressió a Catalunya
Ordre IUE 470, de 30/10/2009 ; Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC Num.5500, 06/11/2009)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
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RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
INSTAL·LACIONS D'ENERGIA PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) SOLAR I FOTOVOLTAICA
Homologación de paneles solares.
Real Decreto 891, de 14/04/1980 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 114, 12/05/1980)
Normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles solares.
Orden, de 28/07/1980 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 198, 18/08/1980)
-Modifica l'annex. Orden ITC 71, de 22 de enero de 2007 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 23, 26/01/2007)
-S'amplia el plaç. Orden ITC 2761, de 26 de septiembre de 2008 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 239, 03/10/2008)
-Es modifica l'annex. Orden IET 401, de 28 de febrero de 2012 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE núm. 53, 02/03/2012)
Modificació. Orden IET 2366, de 11 de diciembre de 2014 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE núm. 305, 18/12/2014)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGUA
S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003)
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
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Autorització per a la utilització d'equips de climatització per cicle d'absorció.
Resolució, de 06/05/1994 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1911, 20/06/1994)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo.
Real Decreto 275, de 24/02/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 73, 27/03/1995)
(Correccio errades: BOE 125 / 26/05/1995 )
* Modificació. Suprimeix article 5, el punt 2b de l'annex IV i l'annex V ; incorpora article 9. Real Decreto 1369, de 19 d'octubre del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 254, 23/10/2007)
Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel
Reglament d'instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2886,11/05/1999)
Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Orden, de 10/02/1983 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 39, 15/02/1983)
* Complementa el l'Ordre. Real Decreto 363 de 22 de febrer de 1984, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 48, 25/02/1984)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003)
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004)
Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
Real Decreto 1027, de 20/07/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 207, 29/08/2007)
(Correccio errades: BOE núm. 51 / 28/02/2008 )
* Modificació. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.298 , 11/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 249, de 5 de marzo del 2010 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 67, 18/03/2010)
* Modificació. Real Decreto 238, de 5 de abril del 2013 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 89, 13/04/2013)
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Que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya
Instrucció 4, de 27/02/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis
Instrucció 5, de 25/03/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
De modificació i refosa de la Instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment administratiu per a la posada en servei provisional par a proves de les instal·lacions
tèrmiques en els edificis.
Instrucció 7, de 13/05/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,05/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 1826, de 27/11/2009 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 298, 11/12/2009)
(Correccio errades: BOE núm.38 , BOE núm. 127 / 12/02/2010 )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
Se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio.
Real Decreto 238, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm.213 / 05/09/2013 )
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas, lavaderos y su homologación por el Ministerio de
Industria y Energía.
Real Decreto 358, de 23/01/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 70, 22/03/1985)
* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la homologación de la grifería sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal,
cocinas y lavaderos, destinada al comercio interior. Orden de 15 de abril de 1985 (BOE num. 95, 20/04/1985) * Certificación de conformidad a normas como
alternativa a la homologación. Orden de 12 de junio de 1989 (BOE num. 161, 07/07/1989)
Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.
Orden, de 14/05/1986 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 159, 04/07/1986)
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 14 de enero de 1991 (BOE num. 26, 30/01/1991)
* Derogació parcial, només per als vàters ceràmics de la norma UNE 67001:88
* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col·lectius i urinaris murals ceràmics de la norma UNE 67 001:2008. Real Decreto 1220, de 17 de julio de 2009
; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 187, 04/08/2009)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003)
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004)
INSTAL·LACIONS DE GAS
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Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.
Orden, de 07/06/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 147, 20/06/1988)
* Nuevas instrucciones. Orden de 15 de diciembre de 1988 (BOE num. 310, 27/12/1988)
* Modificación del la ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11. Orden de 15 de febrero de 1991 (BOE num. 49, 26/02/1991)
* Amplia el termini d'entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Orden de 17 de noviembre de 1988 (BOE num. 286, 29/11/1988)
* Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIE-AG20. Orden de 15 de diciembre de 1988 (BOE num. 310, 27/12/1988)
* Es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Orden de 15 de febrero de 1991 (BOE num. 49 26/02/1991)
* A partir de 19960101, les prescripcions d'aquesta disposició substituirán, en relació als aparells contemplats a l'article 1, a les del present Reglament d'Aparells
que utilitzen gas com a combustible. Real Decreto 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE num. 292 05/12/1992)
* Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG7
Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal.lacions receptores de gasos combustibles.
Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d'Industria i Energía (DOGC Num. 1546, 24/01/1992)
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90-396-CEE sobre aparatos de gas.
Real Decreto 1428, de 27/11/1992 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 292,05/12/1992)
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/1993 )
* Modificación. Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 73, 27/03/1995)
Manteniment i revisió de les instal.lacions receptores de gasos liquats del petroli.
Decret 317, de 09/11/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1839, 30/12/1993)
Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal.lacions de gasos combustibles.
Ordre, de 28/03/1996 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 2196, 19/04/1996)
S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos
combustibles
Ordre ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Industria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3739,14/10/2002)
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 211,04/09/2006)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG7, del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible para adaptarla al proceso
técnico
Orden, de 30/07/1990 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 189, 08/08/1990)
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,05/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
INSTAL·LACIONS DE SENYALITZACIÓ
DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ-QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ
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Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions elèctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 932, 28/12/1987)
Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta
tensió en les instal.lacions privades.
Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 12, 14/01/1988)
* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 285, 28/11/1990)
* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) (C.E. - BOE num. 69, 22/03/1995)
Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales protectores de plástico.
Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num.43, 19/02/1988)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.
Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE Num. 34, 09/02/1989)
(Correccio errades: BOE 51 / 01/03/1989 )
Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal.lacions privades.
Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990)
S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a baixa tensión capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en
els edificis.
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1691, 08/01/1993)
Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico.
Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 148, 21/06/1989)
* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 84, 06/04/1996)
Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial de 24 de octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del
Ministerio de Industria y Energía de 6 junio de 1989
Resolución, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 166, 13/07/1998)
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000)
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007)
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.
Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3544,02/01/2002)
(Correccio errades: DOGC 3548 / 08/01/2002 )
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224,18/09/2002)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament
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de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de
12 de diciembre de 2014 ; del Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 31/12/2014)
Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 53, 03/03/1999)
Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico per a Baixa Tensió (REBT).
Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data d'entrada en vigor del REBT.
Instrucció 4, de 09/03/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.
Instrucció 6, de 01/07/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico
Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 309,24/12/2004)
(Correccio errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )
S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la Generación» y 3.2 «Resolución de Restricciones Técnicas», per a la seva adaptació al
Real Decreto 2351/2004, de 23 de desembre.
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306,23/12/2005)
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).
Resolució ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i Finances (DOGC Num. 6426,22/02/2007)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008)
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224,18/09/2002)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament
de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de
12 de diciembre de 2014 ; del Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 31/12/2014)
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores de conexión.
Real Decreto 824, de 26/03/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 104, 01/05/1982)
Aplicación ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió sobre extintors.
Ordre, de 25/05/1983 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 335, 08/06/1983)
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI).
Real Decreto 1942, de 05/11/1993 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 298,14/12/1993)
(Correccio errades: BOE 109 / 07/05/1994 )
* Modificació. Orden, de 16 de abril de 1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 101, 28/04/1998) Modifica l'annex de l'apèndix 1 i les taules I i II de
l'apèndix 2 del Reglament.
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.
Orden, de 16/04/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 101, 28/04/1998)
Se admite la marca de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como marca de conformidad a normas que cumple las exigencias del
artículo 2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
Resolución, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 157, 02/07/1999)
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Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI).
Real Decreto 2267, de 03/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 303,17/12/2004)
(Correccio errades: BOE 55 / 05/03/2005 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
Se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Real Decreto 110, de 02/01/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 37, 12/02/2008)
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,05/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5584, 10/03/2010)
S'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
Ordre INT 322, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)
S'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Ordre INT 323, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)
S'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
Ordre INT 324, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)
Se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente
al fuego
Real Decreto 842, de 31/10/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 281, 23/11/2013)
S'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer,
de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Ordre INT 320, de 20/10/2014 ; Departament d'interior (DOGC Num. 6743, 05/11/2014)
SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.
Ordre, de 18/01/1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1852,28/01/1994)
Se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).
Real Decreto 997, de 27/09/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 244, 11/10/2002)
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
AÏLLAMENT TÈRMIC-LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

24/09/2021 Secretari

Normas para la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en edificación.
Orden, de 08/05/1984 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 113, 11/05/1984)
(Correccio errades: BOE 167 / 13/07/1984 )
* Anula disposición 6ª. Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE num. 222, 16/09/1987)
* Modificación. Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE num. 53, 03/03/1989)
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267,11/10/1996)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
Se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Orden FOM 1635, de 10/09/2013 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 219, 12/09/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 268 / 08/11/2013 )
AÏLLAMENT ACÚSTIC-PROTECCIÓ DEL SOROLL

Elisa Almirall Gayo
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Se aclaran y corrigen diversos aspectos de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82 "Condiciones acústicas en los edificios". Pasa a denominarse NBECA-88. [Queda derogada pel DB-HR, però es pot aplicar fins el 25/10/2008 en que serà obligatori el DB-HR]
Orden, de 29/09/1988 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 242, 08/10/1988)
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Llei de protecció contra la contaminació acústica.
Llei 16, de 28/06/2002 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3675, 11/07/2002)
Ley del Ruido
Ley 37, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)
Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 1513, de 16/12/2005 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 301, 17/12/2005)
Modificació de l'article 3 i l'annex III. Real Decreto 1367, de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 1367, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007)
* Modificació de la taula A de l'annex II. Real Decreto 1038, de 6 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 178, 26/07/2012)
Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007)
(Correccio errades: BOE núm. 304 / 20/2//20/1 )
*Ampliació de la obligatorietat. Real Decreto 1675, de 17 de octubre de 2008 ; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 252, 18/102/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1675, de 17/10/2008 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 252, 18/10/2008)
*Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
S'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
Decret 176, de 10/11/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5506,16/11/2009)
(Correccio errades: DOGC núm. 5758 / 18/11/2010 )
FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
FORMIGONS I MORTERS
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Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 305,21/12/1985)
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265,04/11/1988)
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE.
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999)
Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a los cementos comunes.
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001)
Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)
Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)
Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural.
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994)
Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca
«CV» para cementos, concedida por Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)
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Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de
cualquier tipo de cemento.
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 135,07/06/2006)
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-C: Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que
la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos,
se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras
de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del
artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
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Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones
y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI.
Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPL "Revestimientos de Paramentos: Ligeros".
Orden, de 28/05/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 149 y 155, 22/06/1974)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCM "Fachadas. Carpintería de: Madera".
Orden, de 23/11/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 287 y 293, 30/11/1974)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPM "Particiones. Puertas de: Madera".
Orden, de 28/01/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 29,34, 03/02/1975)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PMM "Particiones. Mamparas de: Madera".
Orden, de 16/07/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 172,178, 19/07/1975)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME "Estructuras de Madera: Encofrados".
Orden, de 27/09/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 238,244, 04/10/1975)
Tratamientos protectores de la madera.
Orden, de 14/12/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 249, 16/10/1976)
Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad.
Amplía puntos de inspección habilitados para importación de parquet-mosaico.
Resolución, de 10/01/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 13, 15/01/1977)
Complementa las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Resolución, de 28/02/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 58, 09/03/1977)
Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)
Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 300,16/12/1977)
Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros contrachapados.
Real Decreto 1848, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 181,30/07/1979)
Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros de partículas.
Real Decreto 1932, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 189,08/08/1979)
Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192,11/08/1979)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito de los transformados
industriales de la madera y corcho: Madera maciza, carpintería de huecos y recubrimientos, productos protectores y corcho.
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num.23, 27/01/1988)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito de los transformados
industriales de la madera y corcho: Tableros de madera o corcho y muebles de cocina.
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num.23, 27/01/1988)
Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificación de madera sin transformar.
Directiva 68/89/CEE, de 23/01/1968 ; Consejo CEE (DOCE-L Num. 32, 06/02/1968)
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo
en lo que concierne a las vigas y los pilares compuestos a base de madera.
Decisión 1999/92/CE, de 25/01/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 29, 03/02/1999)
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Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo
en lo que concierne a los kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera y de troncos.
Decisión 1999/455/CE, de 22/06/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 178, 14/07/1999)
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo,
en lo que se refiere concierne a paneles prefabricados portantes de caras de madera tensada y a paneles compuestos ligeros autoportantes.
Decisión 2000/447/CE, de 13/06/2000 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 180, 19/07/2000)
-200108-001 P; Modifica la Decisió.
Se adapta al progreso técnico por séptima vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos
(creosota).
Directiva 2001/90/CE, de 26/10/2001 ; Comisión (DOCE-L Num. 283, 27/10/2001)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas Rígidas".
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)
Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias
y preparados peligrosos.
Orden PRE 2666, de 25/10/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 261, 31/10/2002)
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-M: Fusta
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, sustancias c/m/r).
Orden PRE 985, de 11/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 91, 16/04/2007)
Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos (compuestos de arsénico).
Orden PRE 2772, de 25/09/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 232, 27/09/2007)
Se incluye la sustancia activa creosota, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas.
Orden PRE 928, de 03/05/2012 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 107, 04/05/2012)
GALVANITZATS
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 3, 03/01/1986)
* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 24, 28/01/1999)
Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones
de fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.
Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 56, 06/03/1986)
(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de
los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24, 28/01/1999)
GUIXOS I ESCAIOLES
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Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG "Revestimientos de Paramentos: Guarnecidos y enlucidos".
Orden, de 25/04/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 113, 11/05/1974)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PTP "Particiones. Tabiques de: Placas y paneles".
Orden, de 14/03/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 76,82, 29/03/1975)
Disposiciones reguladoras del Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines.
Resolución, de 12/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Dirección General de Arquitectura y Edificación (BOE Num. 241, 08/10/1986)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito de los yesos y escayolas de
construcción, sus prefabricados y productos afines.
Resolución, de 06/07/1989 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE Num. 195,16/08/1989)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir funciones de normalización en el ámbito de los yesos y los
productos de yeso.
Resolución, de 22/11/1990 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE Num. 313,31/12/1990)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación, para yesos y escayolas para la construcción.
Orden, de 14/01/1991 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 26, 30/01/1991)
Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L Num. 88,04/04/2011)
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014)
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014)
PROTECCIÓ D'HUMITATS
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Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
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PAVIMENTS
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones
y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI.
Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)
Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad.
Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)
Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 300,16/12/1977)
Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192,11/08/1979)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas Rígidas".
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)
CARPINTERIA I BARANES
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
VIDRE
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones
y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI.
Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)
TEMES GENERALS
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ
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Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994)
Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el
Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la
Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la
Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
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S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)
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MN 2 Altres
NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL
URBANISME
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )
S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006)
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 5384, 21/05/2009)
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)
S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de
reallotjament.
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009)
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5584, 10/03/2010)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686,05/08/2010)
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077, 29/02/2012)
*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
*Modifica els articles 47, 120, 122 i disposició final tercera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Decret 64, de 13/05/2014 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6623,15/05/2014)
Accessibilitat
Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 04/11/2014)
(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 )
S'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer,
de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Ordre INT 320, de 20/10/2014 ; Departament d'interior (DOGC Num. 6743, 05/11/2014)
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GESTIÒ TÈCNICA INTEGRAL
Carrer Prim 9,Local 3
CP 08330-Premià de Mar
Tel: 931 058 226 Mob: 644 29 62 23
info@itecnic.org/www.itecnig.org

PRESSUPOST
CONCEPTE

IMPORT

01. ACTUACIONS PREVIES

340,97 €

02. ENDERROCS

11.801,90 €

03. PARTICIONS I TRASDOSSATS

32.840,81 €

04. INSTAL.LACIONS

58.645,34 €

05. PAVIMENTS REVETIMENTS PINTURES

46.514,94 €

06. FUSTERIES

27.780,35 €

07.EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ

18.979,53 €

08. GESTIÓ DE RESIDUS

1.642,06 €

09. CONTROL DE QUALITAT

1.037,37 €

10. SEGURETAT I SALUT

2.033,03 €

11. VARIS

3.649,03 €

Pressupost Execució Material PEM

205.265,33 €

6,00% Benefici Industrial s/ 205.265,33 €

12.315,92 €

13,00% Despeses Generals s/ 205.265,33 €

26.684,49 €

21,00 % IVA s/

244.265,74 €

51.295,81 €

Pressupost Execució Contracte PEC

295.561,55 €

El present pressupost ascendeix a l’esmentada quantitat de:
DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS D' EURO
Premià de Mar, a Juliol de 2021
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CONDICIONS GENERALS

MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA QUE EL TREBALL COMPRÈN UNA OBRA COMPLETA O
FRACCIONADA, SEGONS ELS ARTICLES 13 I 14 DEL REGLAMENT D’OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS
LOCALS

El present projecte comprèn una obra completa, als efectes que disposen els articles 13 i 14 del Decret 179/95, de 13 de
juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i compleix amb tots els requisits especificats
a la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

1.

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El tècnic redactor estima com a termini d'execució de la totalitat de les obres un període de quatre mesos, comptats a
partir del replantejament de les obres.
2.

PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA O SOLVÈNCIA MÍNIM A EXIGIR

En compliment del què s’estableix en l’article 77.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o
subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la
seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar.

La categoria en el grup i subgrup que es proposa com a mínim es de la classificació en el grup C, subgrup 1 al 9 categoria
4.

3.

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ

Procediment obert simplificat

4.

CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres a executar tenen la consideració de “Obres de primer establiment, reforma, restauració , rehabilitació o gran
reparació”, d’acord al que estableix la la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el seu article
232 i el Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El present projecte conté tots els documents necessaris per la seva execució.
5.

24/09/2021 Secretari

En compliment de l’article 89 i següents del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, al tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini no excedeix els
dotze (12) mesos, no té revisió de preus.
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Código

Ud Resumen

01
01.01

ACTUACIONES PREVIAS
u

DESCONEXIÓN ACOMETIDA TELEFÓNICA

CanPres

PrPres

ImpPres

1

340,97

340,97

1,00

10,43

10,43

1,00

28,67

28,67

1,00

150,70

150,70

1,00

41,70

41,70

1,00

109,47

109,47

Desconexión de la acometida de la instalación telefónica, con corte de actividad y servicio,
previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.
01.02

u

DESCONEXIÓN ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES
Desconexión de la acometida de la instalación de telecomunicaciones, con corte de actividad
y servicio, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

01.03

u

DESCONEXIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA
Desconexión de la acometida de la instalación eléctrica, con corte del fluido eléctrico, previa
anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

01.04

u

DESCONEXIÓN ACOMETIDA AGUA POTABLE
Desconexión de la acometida de la red de agua potable, con corte del fluido mediante llave
de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

01.05

u

DESCONEXIÓN ACOMETIDA SANEAMIENTO

02
02.01

DEMOLICIONES
u

DESMONTADO INSTALACIÓN TELEFÓNICA

1

11.801,90

11.801,90

1,00

52,13

52,13

1,00

143,35

143,35

Desmontado de red de instalación teléfono con recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, incluso retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, para
posterior transporte a vertedero. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
02.02

Elisa Almirall Gayo
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Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento, identificando su ubicación
mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de
acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con
aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de
la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

u

DESMONT. INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
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Desmontado de red de instalación telecomunicaciones con recuperación de elementos,
tubos, cajas, mecanismos incluso retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
para posterior transporte a vertedero. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de
la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.
02.03

u

DESMONTADO INST. ELÉCTRICA

1,00

755,87

755,87

1,00

208,52

208,52

1,00

547,36

547,36

71,82

3,65

262,14

26,83

4,17

111,88

503,50

9,38

4.722,83

503,50

4,69

2.361,42

Desmontado de red de instalación eléctrica con recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, incluso retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, para
posterior transporte a vertedero. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
02.04

u

DESMONT. INST.FONTANERÍA
Desmontado de red de instalación fontanería con recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, incluso retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, para
posterior transporte a vertedero. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

02.05

u

DESMONT. INST.SANEAMIENTO
Desmontado de red de saneamiento con recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, incluso retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, para
posterior transporte a vertedero. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

02.06

m2

LEVANTADO CARPINTERIA INTERIOR
Levantado de puerta interior de cualquier tipo, con medios manuales, sin deteriorar el
paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye
el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas de los vidrios y de los herrajes.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

02.07

m2

LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los
tapajuntas de los vidrios, de los herrajes y persianas. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

02.08

DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE

24/09/2021 Secretari

Demolición de pavimento existente en el interior incluyendo parte proporcional de rodapié,
con medios manuales y/o mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre
adherido al soporte. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria,
detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales,
trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así
como los costes indirectos.
02.09

m2

DEMOLICIÓN FALSO TECHO

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

m2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, yeso laminado o fibras
minerales, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.
02.10

m

DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS

13,10

4,99

65,37

5,21

5,82

30,32

3,00

19,81

59,43

6,00

19,29

115,74

2,00

27,11

54,22

1,00

13,55

13,55

370,39

4,17

1.544,53

Demolición de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
02.11

m

DEMOLICIÓN UMBRAL
Demolición de umbral, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la
puerta de entrada o balcón del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

02.12

u

DESMONTAJE LAVABO
Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación
de las conducciones conectadas al elemento. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

02.13

u

DESMONTAJE INODORO
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de
la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

02.14

u

DESMONTAJE PLATO DUCHA
Desmontaje de plato de ducha acrílico o de porcelana sanitaria, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

24/09/2021 Secretari

02.15

DESMONTAJE LAVADERO
Desmontaje de lavadero, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de
la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

m2

DEMOLICIÓN TABIQUES 5
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Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de
4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

02.17

m2

DEMOLICIÓN TABIQUES 10

95,62

5,21

498,18

10,50

8,86

93,03

20,72

7,82

162,03

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de
7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

02.18

m2

DEMOLICIÓN PAREDES 15
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de
11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

02.19

m2

DEMOLICIÓN ALICATADO
Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

03
03.01

PARTICIONES Y TRASDOSADOS
m2

DIVISORIAS INTERIORES YESO LAMINADO EI 60

1

32.840,81

32.840,81

69,72

43,27

3.016,78

35,28

53,69

1.894,18

03.02

m2

DIVISORIAS INTERIORES YESO LAMINADO EI 90
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Tabique sencillo sistema 84 (48‐35) MW "PLADUR" o similares calidades y características (2
con baja absorción superficial de agua), de 84 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre
sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos
placas en total (una placa tipo con baja absorción superficial de agua en cada cara, de 18 mm
de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral,
espesor 45 mm, según UNE‐EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva
"PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con
refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR", pasta de secado en
polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR". El precio incluye la resolución
de encuentros y puntos singulares. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la
DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Tabique múltiple sistema 108 (48‐35) MW "PLADUR" o similares calidades y características (4
con baja absorción superficial de agua), de 108 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre
sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan
cuatro placas en total (dos placas tipo con baja absorción superficial de agua en cada cara,
de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana
mineral, espesor 45 mm, según UNE‐EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca
autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de
papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR", pasta de
secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR". El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

03.03

m2

DIVISORIAS INTERIORES YESO LAMINADO

325,78

31,80

10.359,80

63,84

15,64

998,46

285,23

23,98

6.839,82

120,40

23,98

2.887,19

Tabique sencillo sistema 100 (70‐35) MW "PLADUR" o similares calidades y características (2
estándar), de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por
una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición
normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una
placa tipo estándar en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE‐EN 13162, en el
alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas;
cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo
JN "PLADUR", pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel
"PLADUR". El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

03.04

m2

PARED 15 CM DIVISORIAS INTERIORES
Hoja de partición interior, de 14 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M‐5, suministrado en sacos, con banda elástica,
de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de
espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04
W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros con otros
elementos verticales con pasta de yeso. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de
la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

03.05

m2
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TRASDOSADO DIRECTO FACHADAS
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TRASDOSADO DIRECTO MEDIANERAS
Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2;
formado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor,
previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso
fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las placas y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares,. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2;
formado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor,
previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso
fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las placas y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares,. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

03.07

m2

TRASDOSADO DIRECTO PAREDES 15CM

211,96

23,98

5.082,80

4,78

19,81

94,69

5,60

17,72

99,23

2,80

31,28

87,58

Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2;
formado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor,
previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso
fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las placas y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares,. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

03.08

m2

TAPIADO ABERTURAS TABIQUES
Reconstrucción de hueco en hoja de partición interior de 10 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x10 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra,
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con banda
elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm
de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica
0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros con
otros elementos verticales con pasta de yeso. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

03.09

m

FORRADO DE CONDUCTOS VERTICALES 45X25

03.10

m

FORRADO DE CONDUCTOS VERTICALES 90X45
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Forrado de conductos para instalaciones, en un rincón de la tabiquería, de 50 cm de longitud
y 45 cm de anchura, realizado con placas de yeso laminado dispuestas en una cara y
estructura simple autoportante, compuesto de: entramado autoportante de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, constituido por canales, y montantes
separados 400 mm entre sí, con una disposición normal "N", sobre banda acústica; dos
placas tipo hidrofugado en la cara exterior del tabique, de 12,5 mm de espesor cada placa;
aislamiento acústico colocado entre los perfiles, formado por panel semirrígido de lana
mineral, espesor 65 mm, según UNE‐EN 13162. Incluso banda acústica de dilatación
autoadhesiva; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.
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Aprovat definitivament en data 24.09.21
Forrado de conductos para instalaciones, en un rincón de la tabiquería, de 90 cm de longitud
y 45 cm de anchura, realizado con placas de yeso laminado dispuestas en una cara y
estructura simple autoportante, compuesto de: entramado autoportante de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, constituido por canales, y montantes
separados 400 mm entre sí, con una disposición normal "N", sobre banda acústica; dos
placas tipo hidrofugado en la cara exterior del tabique, de 12,5 mm de espesor cada placa;
aislamiento acústico colocado entre los perfiles, formado por panel semirrígido de lana
mineral, espesor 65 mm, según UNE‐EN 13162. Incluso banda acústica de dilatación
autoadhesiva; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

03.11

m

FORRADO DE CONDUCTOS VERTICALES 60X45

2,80

26,06

72,97

2,80

33,36

93,41

70,00

18,77

1.313,90

1

58.645,34

58.645,34

1,00

1.981,00

1.981,00

Forrado de conductos para instalaciones, en un rincón de la tabiquería, de 60 cm de longitud
y 35 cm de anchura, realizado con placas de yeso laminado dispuestas en una cara y
estructura simple autoportante, compuesto de: entramado autoportante de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, constituido por canales, y montantes
separados 400 mm entre sí, con una disposición normal "N", sobre banda acústica; dos
placas tipo hidrofugado en la cara exterior del tabique, de 12,5 mm de espesor cada placa;
aislamiento acústico colocado entre los perfiles, formado por panel semirrígido de lana
mineral, espesor 65 mm, según UNE‐EN 13162. Incluso banda acústica de dilatación
autoadhesiva; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

03.12

m

FORRADO DE CONDUCTOS VERTICALES 90X45
Forrado de conductos para instalaciones, adosado a un tabique, de 100 cm de longitud y 50
cm de anchura, realizado con placas de yeso laminado dispuestas en una cara y estructura
simple autoportante, compuesto de: entramado autoportante de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm de anchura, constituido por canales, y montantes separados 400 mm
entre sí, con una disposición normal "N", sobre banda acústica; dos placas tipo hidrofugado
en la cara exterior del tabique, de 12,5 mm de espesor cada placa; aislamiento acústico
colocado entre los perfiles, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm,
según UNE‐EN 13162. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; anclajes de canales
y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria,
detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales,
trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así
como los costes indirectos.

03.13

m
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CAJÓN DE CONDUCTOS HORIZONTALES 50X25
Forrado de conductos para instalaciones, de 50 cm de anchura y 25 cm de anchura, realizado
con placas de yeso laminado dispuestas en una cara y estructura simple autoportante,
compuesto de: entramado autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm de anchura, constituido por canales, y montantes separados 400 mm entre sí, con una
disposición normal "N", sobre banda acústica; dos placas tipo hidrofugado en la cara exterior
del tabique, de 12,5 mm de espesor cada placa; aislamiento acústico colocado entre los
perfiles, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE‐EN
13162. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; anclajes de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

04

INSTALACIONES

04.01

SANEAMIENTO
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Aprovat definitivament en data 24.09.21
04.01.01

u

SIFÓN EN LÍNEA

1,00

23,16

23,16

57,35

7,18

411,77

1,00

56,91

56,91

2,00

87,29

174,58

2,00

179,64

359,28

4,00

174,58

698,32

1,00

90,69

90,69

1,00

166,29

166,29

Sifón en línea de PVC, color gris, de 125 mm de diámetro.
04.01.02

u

COLECTOR SUSPENDIDO
Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

04.01.03

u

ARQUETA
Arqueta a pie de bajante enterrada, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos
de Ø 110 mm y una de Ø 160 mm) y una salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en
masa HM‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con tapa prefabricada
de PVC y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.

04.01.04

u

EVACUACIÓN ASEO TIPO 1
Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, y bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.01.05

u

EVACUACIÓN ASEO TIPO 2
Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: lavabo doble y 3 duchas, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, y bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.01.06

u

EVACUACIÓN ASEO TIPO 3
Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: lavabo doble y 2 WC, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con
el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y
bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.01.07

u

EVACUACIÓN ASEO TIPO 4
Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: lavabo y ducha, realizada con tubo
de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el
bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y
bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.01.08

u

EVACUACIÓN ASEO LAVADERO
Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: lavabo y ducha, realizada con tubo
de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el
bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y
bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
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04.02
04.02.01

DOWNLIGTH

1,00

17.880,61

17.880,61

82,00

63,58

5.213,56

21,00

76,53

1.607,13

24,00

105,80

2.539,20

Luminaria circular de techo Downlight, led DW9W; aro embellecedor, acabado
termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
04.02.02

u

FLUORESCENTE
Luminaria lineal, para lámparas fluorescentes TFLED18W, con cuerpo de luminaria, acabado
termoesmaltado; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior acabado
termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. Incluso lámparas.

u

PANEL LED
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04.02.04

u

Luminaria de 60x60cm led de 24W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado
termoesmaltado; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20
y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
APLIQUE

3,00

94,10

282,30

44,00

93,30

4.105,20

1,00

3.918,22

3.918,22

10,00

21,50

215,00

Aplique de pared, de bajo consumo INC9W con cuerpo de luminaria formado por perfiles de
aluminio extruido, acabado termoesmaltado; reflector, con acabado termoesmaltado, de
color blanco; difusor acrílico opal de alta transmitancia; tapas finales; protección IP20 y
aislamiento clase F. Incluso lámparas.
04.02.05

04.02.06

u

ALUMBRADO EMERGENCIA

pa

Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni‐Cd de alta temperatura,
autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Partida alzada a justificar de red eléctrica compuesta de los siguientes elementos:
ACOMETIDA; CONTADOR; TOMA DE TIERRA; CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de
los siguientes dispositivos: interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar,
interruptores diferenciales de 40 A, interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A,
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, interruptores automáticos
magnetotérmicos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1‐K (AS) reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y 5G6
mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP547, para canalización
empotrada: circuitos para alumbrado, circuitos para tomas de corriente, circuitos para
calefacción eléctrica, circuitos para aire acondicionado, circuitos para ventilación, circuitos
para alumbrado de emergencia, circuito para cierre automatizado, circuito para sistema de
detección de monóxido de carbono; MECANISMOS: gama alta (tecla o tapa: blanco; marco:
blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

04.02.07

u

RED EQUIPOTENCIALIDAD
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm²
de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas
de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

04.03

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

1,00

33.102,34

33.102,34

04.03.01

Suministro de Control Remoto Sin Hilos, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1
g./16 uds. Modelo PAR‐FL32MA.
UNIDAD EXTERIOR PURY‐EP400YLM‐A

1,00

9.282,23

9.282,23

u

Suministro e instalación de unidad exterior de recuperación de calor de ALTO RENDIMIENTO
ENERGÉTICO, INVERTER (Serie R2 High COP), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC o similares calidades y características, de 40.000 Frig/h y 43.000 Kcal/h., 19.200
m3/h y 62,5 dB(A). Modelo PURY‐EP400YLM‐A.
04.03.02

04.03.03

DISTRIBUIDOR CMB‐P1013V‐GA

1,00

2.884,34

2.884,34

u

Suministro e instalación de Controlador BC principal, Serie R2, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 13 salidas. Modelo CMB‐P1013V‐GA o similares calidades y
características.
UNIDAD INTERIOR PLFY‐P40VCM‐E‐I

4,00

629,19

2.516,76

24/09/2021 Secretari

Suministro e instalación de Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h
y 30 dB(A), con receptor infrarrojos incorporado. Modelo PLFY‐P40VCM‐E‐I, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similares calidades y características.
04.03.04
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u

04.03.06

u

UNIDAD INTERIOR PLFY‐P25VCM‐E

2,00

557,40

1.114,80

u

Suministro e instalación de Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS de 2500 Frig/h, 2800 Kcal/h
y 28 dB(A). Modelo PLFY‐P25VCM‐E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similares calidades y características.
UNIDAD INTERIOR PCFY‐P63VKM‐E

1,00

722,40

722,40

u

Suministro e instalación de Unidad interior tipo TECHO de 6300 Frig/h, 6880 Kcal/h y 31
dB(A). Modelo PCFY‐P63VKM‐E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similares calidades y características.
UNIDAD INTERIOR PKFY‐P15VBM‐E

2,00

323,24

646,48
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04.03.07

04.03.08

04.03.09

u

Suministro e instalación de Unidad interior tipo PARED de 1500 Frig/h, 1700 Kcal/h y 29
dB(A). Modelo PKFY‐P15VBM‐E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similares calidades y características.
UNIDAD INTERIOR PKFY‐P32VHM‐E

2,00

337,52

675,04

u

Suministro e instalación de Unidad interior tipo PARED de 3200 Frig/h, 3440 Kcal/h y 34
dB(A). Modelo PKFY‐P32VHM‐E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similares calidades y características.
UNIDAD INTERIOR PLFY‐P40VCM‐E

1,00

625,80

625,80

u

Suministro e instalación de Unidad interior tipo CASSETTE 4 VÍAS de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h
y 30 dB(A). Modelo PLFY‐P40VCM‐E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similares calidades y características.
CONTROL PAR‐31MAA

8,00

56,00

448,00

4,00

29,69

118,76

Suministro e instalación de Control remoto DELUXE, con pantalla táctil, gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC o similares calidades y características, para 1 g./16 uds. Incorpora la
función de doble temperatura de consigna para City Multi. Modelo PAR‐30MAA.
04.03.10

u

CONTROL PAR‐FL32MA
Suministro e instalación de Control Remoto Sin Hilos, gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC o similares calidades y características, para 1 g./16 uds. Modelo PAR‐FL32MA.

04.03.11

04.03.12

u

FILTROS PZ‐25FB‐E

3,00

372,10

1.116,30

u

Suministro e instalación de Caja de filtros para LGH‐80/100RX5 o similares calidades y
características, con filtros G3+F6.
CONTROL CENTRALIZADO AE‐200E

1,00

1.390,68

1.390,68

Suministro e instalación de Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil a color
TFT de 10,4" y conectable a redes ETHERNET y BACNET, gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC o similares calidades y características. Modelo AE‐200E.
04.03.13

04.03.14

04.03.15

04.03.16

u

RECUPERADOR LGH‐200RVX‐E

1,00

2.652,81

2.652,81

u

Suministro e instalación de Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC
o similares calidades y características, de 2000/1500/1000/500 m3/h. y 40/36/28/18 dB(A).
Modelo LGH‐ 200RVX‐E.
RECUPERADOR LGH‐100RVX‐E

1,00

1.323,78

1.323,78

u

Suministro e instalación de Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC
o similares calidades y características, de 1000/750/500/250 m3/h. y 37/31/23/18 dB(A).
Modelo LGH‐ 100RVX‐E.
CONTROL PZ‐61DR‐E

2,00

66,15

132,30

m2

Suministro e instalación de Control Remoto con programador semanal, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC o similares calidades y características, para 1 grupo de hasta 16
unidades. Modelo PZ‐61DR‐ E.
CONDUCTOS

180,00

17,81

3.205,80

Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de
chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego E600/120
y juntas transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas
temperaturas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de
fijación y piezas especiales.
04.03.17

04.03.18

REJILLA RETORNO

29,00

19,91

577,39

u

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6‐C‐0, con lamas, fijación
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
REJILLA IMPULSIÓN

11,00

34,23

376,53

24/09/2021 Secretari

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6‐C‐0, con lamas, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en
conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
04.03.19

04.03.20

u

VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO

3,00

75,17

225,51

u

Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo modelo TD‐500 Silent Ecowatt de la
casa S&P o similares calidades y características.
INTERACUMULADOR

1,00

1.278,30

1.278,30

Suministro e instalación de nteracumulador IDROGAS CV 750HL o similares calidades y
características. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.
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04.03.21

u

RECUPERADOR

1,00

1.788,33

1.788,33

Suministro e instalación de recuperador hidráulico Mitsubishi PWFY‐P100VM‐E‐BU, Sistema
VRF o similares calidades y características. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
04.04

VOZ/DATOS

1,00

2.658,58

2.658,58

04.05

FONTANERÍA

1,00

2.240,84

2.240,84

5,70

3,41

19,44

5,70

4,96

28,27

141,59

2,61

369,55

95,68

2,99

286,08

32,96

3,35

110,42

61,44

3,99

245,15

13,30

4,85

64,51

201,46

4,41

888,44

1,00

29,40

29,40

8,00

2,78

22,24

Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por
agentes externos, mediante tubo corrugado de PP. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
04.05.01

m

MONTANTE COBRE 22
Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.05.02

m

MONTANTE COBRE 35
Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.05.03

m

TUBERÍA COBRE 12
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por
agentes externos, mediante tubo corrugado de PP. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.05.04

m

TUBERÍA COBRE 18
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por
agentes externos, mediante tubo corrugado de PP. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.05.05

m

TUBERÍA COBRE 22
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por
agentes externos, mediante tubo corrugado de PP. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.05.06

m

TUBERÍA COBRE 28
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por
agentes externos, mediante tubo corrugado de PP. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

04.05.07

m

TUBERÍA COBRE 35
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido
con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por
agentes externos, mediante tubo corrugado de PP. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

24/09/2021 Secretari

04.05.08

m

AISLAMIENTO TUBERÍAS
Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de
longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 12 a 35 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.

04.05.09

u

CONTADOR

04.05.10
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Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 3,5 m³/h,
diámetro nominal 25 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para
aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
u

LLAVE DE PASO 18
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04.05.11

04.05.12

04.05.13

04.05.14

u

Válvula de asiento de latón, de 18 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
LLAVE DE PASO 22

24,00

2,92

70,08

u

Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
LLAVE DE PASO 28

5,00

3,57

17,85

u

Válvula de asiento de latón, de 28 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
LLAVE DE PASO 35

2,00

4,93

9,86

u

Válvula de asiento de latón, de 35 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
LLAVE DE PASO 3/4"

2,00

2,73

5,46

1,00

74,09

74,09

1,00

781,97

781,97

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
04.05.15

u

BOMBA CIRCULACIÓN
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071
kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1",
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros
formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja
de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

04.06
04.06.01

04.06.02

CONTRAINCENDIOS
u

EXTINTOR 21A‐144B‐C

10,00

42,75

427,50

u

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A‐144B‐C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, alojado en armario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm. Incluso
accesorios de montaje.
SEÑALIZACIÓN EQUIPOS CONTRAINCENDIOS

10,00

8,10

81,00

29,00

9,43

273,47

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría
de fotoluminiscencia A según UNE 23035‐4, de 420x297 mm. Incluso elementos de fijación.
04.06.03

u

SEÑALIZACIÓN MEDIOS EVACUACIÓN
Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035‐4, de 420x148 mm. Incluso elementos de fijación.

05
05.01

PAVIMENTOS, PINTURA Y REVESTIMIENTOS
m2

CAPA NIVELACIÓN PAVIMENTOS

1

46.514,94

46.514,94

503,50

10,43

5.251,51

60,25

15,64

942,31

Capa fina de pasta niveladora de suelos CT ‐ C20 ‐ F6 según UNE‐EN 13813, de 5 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base
de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de
panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

m2

PAVIMENTO GRES DUCHAS Y BAÑOS
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Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE‐EN 14411, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE‐ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE; recibidas con
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3
mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

05.03

m2

PAVIMENTO GRES LAVADERO Y LIMPIEZA

11,40

15,64

178,30

152,30

15,64

2.381,97

271,05

20,85

5.651,39

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE‐EN 14411, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE‐ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE; recibidas con
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3
mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

05.04

m2

PAVIMENTO GRES ALMACENES
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE‐EN 14411, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE‐ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE; recibidas con
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3
mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

m2

PAVIMENTO GENERAL
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 32: Comercial general, resistencia a
la abrasión AC4, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en haya vaporizada,
acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado con adhesivo con clase de
durabilidad D3 en las juntas. Todo el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y protegida la
madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de
la aparición de condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso molduras
cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el pavimento laminado así como parte
proporcional de rodapié del mismo material. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

05.06

m

RODAPIÉ GRES ALMACENES

84,45

5,73

483,90

305,25

4,69

1.431,62

13,10

27,11

355,14

5,21

27,63

143,95

265,03

18,25

4.836,80

Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, de 7 cm, 3 €/m, recibido con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional y
rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.
05.07

m

RODAPIÉ PAVIMENTO GENERAL
Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una lámina de haya vaporizada, fijado al
paramento mediante clavos. Incluso replanteo, cortes, resolución de esquinas, uniones y
encuentros, pequeño material auxiliar y limpieza final. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

05.08

m

VIERTEAGUAS VENTANAS
Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano con tacón trasero para
encastre de la carpintería en fachada de 30 cm, con goterón, de 25 mm de grosor, con
anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior y
empotrado en las jambas; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia,
C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M‐15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas
entre piezas y de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de
la imprimación. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria,
detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales,
trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así
como los costes indirectos.

05.09

UMBRAL PUERTAS

24/09/2021 Secretari

Umbral para remate de puerta de entrada o balconera en fachada de 30 cm, de hormigón
polímero de superficie pulida, con goterón, de 20 mm de grosor, provisto de tacos
antideslizantes, anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su
cara inferior y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de
entrada o balcón de un edificio; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M‐15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las
juntas entre piezas y de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa
aplicación de la imprimación. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
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m2
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE‐EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE‐ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo
cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y
rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Incluso preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y ángulos de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.
05.11

m2

ALICATADO LAVADERO Y LIMPIEZA

53,25

18,25

971,81

9,56

8,34

79,73

166,75

41,18

6.866,77

152,95

26,06

3.985,88

Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE‐EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE‐ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo
cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y
rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Incluso preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y ángulos de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.
05.12

m2

ENYESADO PARAMENTO VERTICAL
Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a
buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada
mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, con colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del yeso, para armarlo y reforzarlo,
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso colocación de guardavivos
de plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y
andamiaje. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

05.13

m2

FALSO TECHO ALMACENES Y VESTÍBULOS

05.14
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FALSO TECHO REGISTRABLE ACÚSTICO
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Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al
fuego EI 90, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2). Sistema Placo Fire EI 90 "PLACO"
o similares calidades y características, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de
perfiles primarios F530 "PLACO"; PLACAS: tres capas de placas de yeso laminado DF / UNE‐
EN 520 ‐ 1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Placoflam PPF 13
"PLACO". Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO", cinta microperforada de papel "PLACO", y
accesorios de montaje. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria,
detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales,
trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así
como los costes indirectos.
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema
Placo Natura Activ'Air "PLACO" o similares calidades y características, constituido por:
ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado, Quick‐lock "PLACO", de
3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfiles secundarios de acero galvanizado,
Quick‐lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfiles secundarios
de acero galvanizado, Quick‐lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección,
suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas acústicas
de yeso laminado, con tecnología Activ'Air, gama Gyptone modelo Point tipo 11 Activ'Air
"PLACO", de 600x600 mm y 10 mm de espesor, de superficie perforada, y perforaciones
circulares. Incluso perfiles angulares Quick‐lock "PLACO", fijaciones para el anclaje de los
perfiles, y accesorios de montaje. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

05.15

m2

FALSO TECHO REGISTRABLE ZONAS SECAS

103,65

17,72

1.836,68

80,15

21,37

1.712,81

10,00

24,50

245,00

166,75

8,86

1.477,41

Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema
Placo Natura Aseptic "PLACO" o similares calidades y características, constituido por:
ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado, Quick‐lock "PLACO", de
3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfiles secundarios de acero galvanizado,
Quick‐lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfiles secundarios
de acero galvanizado, Quick‐lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección,
suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso
laminado, gama Gyprex modelo Vinilo "PLACO", de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, de
superficie lisa, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo. Incluso perfiles angulares
Quick‐lock "PLACO", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de montaje. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

05.16

m2

FALSO TECHO REGISTRABLE ZONAS HÚMEDAS
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Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema
Placo Natura Aseptic "PLACO" o similares calidades y características, constituido por:
ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado, Quick‐lock "PLACO", de
3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfiles secundarios de acero galvanizado,
Quick‐lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfiles secundarios
de acero galvanizado, Quick‐lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección,
suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso
laminado, gama Gyprex modelo Vinilo Aluminio "PLACO", de 600x600 mm y 9,5 mm de
espesor, de superficie lisa, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo y laminada por
su dorso con una capa de aluminio que actúa como barrera de vapor. Incluso perfiles
angulares Quick‐lock "PLACO", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de
montaje. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

05.17

REGISTRO FALSO TECHO ALMACENES Y VESTÍBULOS
Trampilla de registro de acero galvanizado lacado, color blanco, Metaltramp "PLACO", de
400x400 mm, o similares calidades y características formada por marco y puerta con llave,
para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

m2

PINTURA FALSO TECHO ALMACENES Y VESTÍBULOS

Elisa Almirall Gayo
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con
un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura. El precio incluye la
protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la
DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

05.19

m2

PINTURA VERTICAL SOBRE YESO LAMINADO

1.091,16

5,21

5.684,94

140,00

6,78

949,20

9,56

4,69

44,84

93,02

6,78

630,68

20,40

18,25

372,30

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria,
detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales,
trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así
como los costes indirectos.

05.20

m2

PINTADO CAJÓN CONDUCTOS INSTALACIONES
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria,
detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales,
trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así
como los costes indirectos.

05.21

m2

PINTURA ENYESADOS VERTICALES
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de
hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

05.22

PINTURA INT. CAJA ESCALERA EXISTENTE
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Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y
horizontal de escaleras. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.
05.23

m2

ESMALTADO REJAS
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Aprovat definitivament en data 24.09.21
Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color a elegir, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
fosfocromatante de un solo componente, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,057
l/m²), sobre reja de acero galvanizado o metal no férreo. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

06
06.01

CARPINTERIA Y CERRAJERIA
u

PUERTA CORREDERA MADERA

1

27.780,35

27.780,35

3,00

151,17

453,51

3,00

151,17

453,51

19,00

211,12

4.011,28

2,00

96,44

192,88

16,03

64,64

1.036,18

Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino
país de 100x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de
100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre
de acero inoxidable, serie media. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

06.02

u

ARMAZÓN PUERTA CORREDERA
Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja
de una puerta corredera simple, de madera, de 203x92,5 cm y 3,5 cm de espesor de hoja;
colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

06.03

u

PUERTA ABATIBLE MADERA
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con haya vaporizada, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 100x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable
AISI 316L, serie media. Se incluye bombín y llaves con tarjeta de seguridad para la realización
de copias. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

06.04

PUERTA REGISTRO INSTALACIONES

24/09/2021 Secretari

Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio lacado color, formada
por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de
sección en el cerco, con marca de calidad QUALICOAT. Incluso herrajes de colgar y de cierre,
tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Totalmente montada. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
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Aprovat definitivament en data 24.09.21
Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x6 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 20x6 mm y barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 20x6 mm, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de
acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

06.06

m2

REJAS PRACTICABLES PUERTAS

4,37

104,26

455,62

6,00

502,00

3.012,00

3,00

531,72

1.595,16

1,00

186,10

186,10

4,00

621,90

2.487,60

Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura desde el interior
compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x6
mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6
mm y barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6
mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de
nylon y tornillos de acero, bisagras y cerradura. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.
06.07

u

PUERTA EI2 30‐C5
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30‐C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso intensivo, barra antipánico, llave y manivela antienganche para la
cara exterior, mirilla rectangular homologada de 200x200 mm con vidrio cortafuegos EI2 30.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

06.08

u

PUERTA EI2 45‐C5
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 45‐C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso intensivo, barra antipánico, llave y manivela antienganche para la
cara exterior, mirilla rectangular homologada de 200x200 mm con vidrio cortafuegos EI2 45.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

06.09

MAESTREADO PUERTAS

24/09/2021 Secretari

Global de maestreado de puertas con tarjeta de seguridad para la realización de copias.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.
06.10

u
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Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Cabina para WC, de 1122x1625 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm
de altura; estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles
en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y
ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

06.11

u

CABINA HPL PARA WC2

4,00

300,26

1.201,04

4,00

458,21

1.832,84

1,00

327,37

327,37

2,00

487,93

975,86

2,00

194,96

389,92

Cabina para WC, de 900 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm; estructura soporte de acero
inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro,
rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador
con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150
mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente
montada.
06.12

u

CABINA HPL PARA DUCHA 1
Cabina para ducha, de 1115x1220 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1 lateral de 1800
mm de altura; estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles
en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y
ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

06.13

u

CABINA HPL PARA DUCHA 2
Cabina para ducha, de 980 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm; estructura soporte de acero
inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro,
rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador
con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150
mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente
montada. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

06.14

u

24/09/2021 Secretari

Cabina para ducha, de 1460 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm; estructura soporte de acero
inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro,
rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador
con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150
mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente
montada. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

u

PUERTA BALCÓN

Elisa Almirall Gayo

06.15

Signatura 1 de 1

CABINA HPL PARA DUCHA 3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades
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Aprovat definitivament en data 24.09.21
Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con
apertura hacia el interior, dimensiones 600x2050 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE‐EN 14351‐1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650,
según UNE‐EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE‐
EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco y con persiana; doble acristalamiento
estándar, 6/12/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm,
rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, 22 mm de espesor
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte,
en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior.Se incluye bombín y
llaves con tarjeta de seguridad para la realización de copias. Todo según necesidades de la
obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa
de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

06.16

u

PORTAL ENTRADA

6,41

414,43

2.656,50

2,00

78,19

156,38

4,00

86,01

344,04

Carpintería de aluminio lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
en cerramiento de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de
conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama media, con rotura de puente térmico, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE‐EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE‐EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE‐EN 12210, con premarco;
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas,
acristalamiento, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados; vidrio
laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones
2B2, según UNE‐EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporteIncluso silicona para sellado perimetral de las juntas
exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

06.17

PERSIANA PUERTA BALCÓN

24/09/2021 Secretari

Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado blanco,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus
accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de PVC
acabado estándar y guías de persiana modelo de aluminio, acabado lacado color RAL; con
permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K);
colocado en taller encima de la carpintería de 700x2100 mm; accionamiento manual
mediante cardán con manivela. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
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Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado blanco,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus
accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de PVC
acabado estándar y guías de persiana modelo de aluminio, acabado lacado color RAL; con
permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K);
colocado en taller encima de la carpintería de 1350x1200 mm; accionamiento manual
mediante cardán con manivela. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

06.19

u

PERSIANA V2

2,00

145,96

291,92

1,00

124,59

124,59

1,00

90,18

90,18

1,00

76,11

76,11

4,00

508,26

2.033,04

Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado blanco,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus
accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de PVC
acabado estándar y guías de persiana modelo de aluminio, acabado lacado color RAL; con
permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K);
colocado en taller encima de la carpintería de 2300x1200 mm; accionamiento manual
mediante cardán con manivela. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

06.20

u

PERSIANA V3
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado blanco,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus
accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de PVC
acabado estándar y guías de persiana modelo de aluminio, acabado lacado color RAL; con
permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K);
colocado en taller encima de la carpintería de 1800x1300 mm; accionamiento manual
mediante cardán con manivela. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

06.21

u

PERSIANA V4
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado blanco,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus
accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de PVC
acabado estándar y guías de persiana modelo de aluminio, acabado lacado color RAL; con
permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K);
colocado en taller encima de la carpintería de 1300x1300 mm; accionamiento manual
mediante cardán con manivela. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

06.22

u

24/09/2021 Secretari

Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de anchura, acabado blanco,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus
accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de PVC
acabado estándar y guías de persiana modelo de aluminio, acabado lacado color RAL; con
permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207 y transmitancia térmica 1,2 W/(m²K);
colocado en taller encima de la carpintería de 750x1900 mm; accionamiento manual
mediante cardán con manivela. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.

u
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y
una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 1350x1200 mm, acabado
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE‐EN 14351‐1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE‐EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE‐EN 12210, con premarco y con persiana. Incluso
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento y
doble acristalamiento estándar, 6/12/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor, 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con
el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

06.24

u

VENTANA V2

2,00

865,86

1.731,72

1,00

733,98

733,98

Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y
una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 2300x1200 mm, acabado
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE‐EN 14351‐1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE‐EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE‐EN 12210, con premarco y con persiana. Incluso
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento y
doble acristalamiento estándar, 6/12/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor, 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con
el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y
una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 1800x1300 mm, acabado
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE‐EN 14351‐1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE‐EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE‐EN 12210, con premarco y con persiana. Incluso
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento y
doble acristalamiento estándar, 6/12/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor, 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con
el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

06.26

u

VENTANA V4

1,00

530,15

530,15

1,00

400,87

400,87

Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente y
una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 1300x1300 mm, acabado
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE‐EN 14351‐1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE‐EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE‐EN 12210, con premarco y con persiana. Incluso
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento y
doble acristalamiento estándar, 6/12/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor, 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con
el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con
apertura hacia el interior, dimensiones 750x1900 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE‐EN 14351‐1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650,
según UNE‐EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE‐
EN 12210, con premarco y con persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento y doble acristalamiento estándar, 6/12/4,
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón
y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, 22 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con
perfil continuo de neopreno en la cara interior. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

07
07.01

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
u

LAVADORA‐SECADORA

1

18.979,53

18.979,53

4,00

416,51

1.666,04

3,00

213,73

641,19

8,45

36,49

308,34

10,00

247,61

2.476,10

12,00

239,79

2.877,48

Lavadora‐secadora acabado acero mate antihuelllas, capacidad 9 kg. Totalmente instalada,
conexionada y comprobada. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
07.02

u

ESPEJO BAÑO ADAPTADO
Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y
nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

07.03

m2

ESPEJO BAÑOS
Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de
protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso
canteado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción. Todo según necesidades de la
obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa
de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

07.04

INODORO

24/09/2021 Secretari

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o
similares calidades y características, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de
inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída
amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para
sellado de juntas. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria,
detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales,
trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así
como los costes indirectos.
07.05

u

LAVABO BAJO ENCIMERA
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA" o similares calidades y
características, color Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado,
modelo Thesis o similares calidades y características, y desagüe con sifón botella extensible,
modelo Minimal o similares calidades y características. Incluso juego de fijación y silicona
para sellado de juntas. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria,
detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales,
trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así
como los costes indirectos.

07.06

u

LAVABO MURAL ADAPTADO

3,00

143,35

430,05

8,45

91,23

770,89

3,00

198,09

594,27

3,00

263,25

789,75

9,00

122,50

1.102,50

Lavabo mural con frontal ergonómico, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado,
color blanco, serie Abalona Square "GEBERIT" o similares calidades y características, de
550x550x150 mm, con válvula de desagüe de latón cromado, y juego de fijación de 2 piezas,
con semipedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco,
serie Abalona Square o similares calidades y características, y desagüe con sifón botella de
plástico, acabado brillante imitación cromo. Incluso silicona para sellado de juntas. Todo
según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.
07.07

m

ENCIMERA LAVABOS BAÑOS
Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 60 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde
recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas,
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con
silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. Todo según necesidades de la
obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa
de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

07.08

u

GRIFERÍA LAVABO ADAPTADO
Grifería temporizada formada por grifo de encimera con temporizador, antivandálico, para
lavabo, de latón acabado cromado, con pulsador, serie 26 "GEBERIT" o similares calidades y
características, con tiempo de flujo ajustable entre 3 y 30 segundos, de 6 l/min de caudal,
con latiguillo flexible, válvula antirretorno, filtro de cesta, aireador, llave para aireador y
fijaciones. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

07.09

COLUMNA DUCHA ADAPTADA

24/09/2021 Secretari

Columna de ducha con temporizador y termostato, con tomas de alimentación ocultas, de
aluminio de 2,2 mm de espesor, color gris, acabado satinado, con cabezales de ABS de alta
resistencia, con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 6 l/min, acabado
cromado, amortiguador de golpes de ariete, rociador orientable con orificios antical. Incluso
enlace de alimentación flexible de 1/2" de diámetro con tuerca giratoria, llave de paso,
filtros y elementos de fijación. Totalmente montada. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

07.10

u

SECADOR DE MANOS
Secamanos eléctrico, de 2300 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con
interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de
funcionamiento, de 275x200x230 mm. Incluso elementos de fijación. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.
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Metadades
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Aprovat definitivament en data 24.09.21
07.11

u

DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO

10,00

41,70

417,00

9,00

31,28

281,52

9,00

36,49

328,41

5,45

453,52

2.471,68

5,45

23,46

127,86

4,00

518,68

2.074,72

Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de acero inoxidable
AISI 304 con acabado cromado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre
mediante cerradura y llave. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
07.12

u

DISPENSADOR PAPEL TOALLA
Toallero de papel zigzag, de acero inoxidable AISI 430 con acabado satinado, de
305x266x120 mm, para 400 toallitas, plegadas en C. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

07.13

u

DOSIFICADOR JABÓN
Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 1 l de capacidad, carcasa de
acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, de 120x210x70 mm. Todo según necesidades
de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o
normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y
maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

07.14

m2

IMPERMEABILIZACIÓN DUCHA ADAPTADA
Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero,
sistema Dry50 "REVESTECH" o similares calidades y características, compuesta por kit Dry50
Suminovo 300D, formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC de 1500x2000
mm compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno,
con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335
g/m², según UNE‐EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 60 mm
de altura, salida horizontal de 40 mm de diámetro, colocado a 400 mm de distancia de uno
de los lados menores de la impermeabilización, con rejilla de seguridad, con tornillos vistos
para empotrar de acero inoxidable de 110x110 mm, y lámina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, Dry50 30, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de
vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de
espesor y 335 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, deformable y
tixotrópico, C2 TE S1. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos
singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos
internos (Dry50 Cornerin), ángulos externos (Dry50 Cornerout), encuentros con paramentos
(Dry50 Banda 13x5), resolución de uniones y sellado de juntas elásticas (puntos de
penetración de tuberías en el revestimiento, encuentros entre el paramento y la ducha de
obra, etc.). Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

07.15

m2
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PLATO DUCHA 1100x1200mm
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PAVIMENTO DUCHA ADAPTADA
Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres esmaltado con acabado
antideslizante en suelos de ducha de obra, formado por teselas de 50x50x6 mm, montadas
sobre piezas de malla de 290x290 mm, recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre enfoscado previo de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐15 y rejuntado con mortero de
juntas de resinas reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes,
formación de ángulos redondeados y piezas especiales. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.
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Plato de ducha acrílico, rectangular, de la casa "ROCA" o similares calidades y característcas,
color Blanco, de 1100x1200x40 mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe, equipado
con grifería termostática mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado,
modelo Thesis de la casa "ROCA" o similares calidades y característcas, y sifón. Incluso
silicona para sellado de juntas. Totalmente montada. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

07.17

u

ASIENTO ADAPTADO DUCHA

3,00

285,15

855,45

2,00

151,17

302,34

2,00

151,17

302,34

2,00

80,80

161,60

1

1.642,06

1.642,06

1,00

497,83

497,83

1,00

562,99

562,99

Asiento adaptado para rehabilitación y tercera edad, colocado sobre bañera, de acero
inoxidable AISI 304, de dimensiones totales 684x514 mm. Incluso elementos de fijación.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.
07.18

u

BARRA ABATIBLE BAÑO ADAPTADO
Barra doble de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en suelo, abatible, con forma de P, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de
dimensiones totales 685x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.

07.19

u

PASAMANOS BAÑO ADAPTADO
Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, formado por 1 tubo de 300 mm
de longitud, 1 tubo de 400 mm de longitud, pieza de empalme de sección recta en T y 2
piezas de remate de sección curva, de acero cincado pintado con poliuretano, de 32 mm de
diámetro. Incluso elementos de fijación. Todo según necesidades de la obra, instrucciones
de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

07.20

u

BASTIDOR EMPOTRADO BAÑO ADAPTADO
Suministro e instalación empotrada en tabique de placas de yeso de bastidor tubular
premontado, regulable en altura hasta 200 mm, acabado con imprimación antioxidante, de
120 a 180 mm de profundidad, para separador de urinarios y barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, con fijaciones y panel de madera reforzada.
Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles,
especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos,
herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los
costes indirectos.

08
08.01

pa

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
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Partida alzada a justificar de clasificación y depósito en contenedor de los residuos de
construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. Todo según necesidades de
la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o
normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y
maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

08.02

pa

TRANSPORTE DE ESCOMBROS
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GESTIÓN DE RESIDUOS
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Partida alzada a justificar de transporte con camión de escombros, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, a cualquier distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido. Todo según necesidades de la obra,
instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de
aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.

08.03

pa

VERTIDO RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1,00

581,24

581,24

CONTROL DE CALIDAD

1

1.037,37

1.037,37

CONTROL DE CALIDAD

1,00

1.037,37

1.037,37

1

2.033,03

2.033,03

1,00

2.033,03

2.033,03

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de cualquier naturaleza, producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la DF,
memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo
materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la
partida así como los costes indirectos.
09
09.01

u

Global de ensayos de control de calidad según programa. Todo según necesidades de la
obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa
de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y
auxiliares para realizar la partida así como los costes indirectos.
10
10.01

SEGURIDAD Y SALUD
u

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Conjunto de elementos de Seguridad y Salud Laboral necesarios para la realización de la
totalidad de la obra. Incluye elementos de protección individual, colectiva y a terceros con su
correspondiente mantenimiento y recambio, salubridad e higiene en la obra, formación y
revisiones médicas de los trabajadores, botiquines, etc. Todo incluido para el cumplimiento
de RD 1627/97, y normativa vigente. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la
DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

11
11.01

VARIOS
u

AYUDAS ALBAÑILERÍA

1

3.649,03

3.649,03

1,00

3.127,74

3.127,74

1,00

521,29

521,29

1

205.265,33

205.265,33

Global de ayudas de albañilería a la totalidad de industriales, incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y taladrado de pasos de
instalaciones en forjados, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Todo según
necesidades de la obra, instrucciones de la DF, memoria, detalles, especificaciones de
proyecto y / o normativa de aplicación, incluyendo materiales, trabajos, herramientas,
medios y maquinaria, básicos y auxiliares para realizar la partida así como los costes
indirectos.
11.02

u
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Limpieza final de la obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza
de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero
adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello
junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su
transporte a vertedero autorizado. Todo según necesidades de la obra, instrucciones de la
DF, memoria, detalles, especificaciones de proyecto y / o normativa de aplicación,
incluyendo materiales, trabajos, herramientas, medios y maquinaria, básicos y auxiliares
para realizar la partida así como los costes indirectos.

PEM

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PEREGRINA
ARQUITECTE COL. NUM.: 37678-7
Carrer Joan Prim 9, B3, Premià de Mar
T. 931.058.226 – M. 615.212.408
e-mail: info@itecnic.org

DOCUMENTS ANNEXOS

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

24/09/2021 Secretari

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

0/6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PEREGRINA
ARQUITECTE COL. NUM.: 37678-7
Carrer Joan Prim 9, B3, Premià de Mar
T. 931.058.226 – M. 615.212.408
e-mail: info@itecnic.org

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
REFORMA DE LOCAL PER DESTINAR-LO A CENTRE ACOLLIDA
Emplaçament:
CARRER UNIÓ 40,– PREMIÀ DE MAR
Superfície construïda:
636.09
Promotor:
Ajuntament de Premià de Mar
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
Miguel Ángel Martínez Peregrina
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Miguel Ángel Martínez Peregrina

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
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Topografia:
Pràcticament plana
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
No s’escau, en tractar-se d’un edifici existent
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Instalꞏlacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
Serveis d’aigua, llum i clavegueram public
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
El carrer al que dona front és un carrer d’uns 10 metres d’amplada, amb voreres de 1m d’amplada i poca
circulació de vehicles
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia,
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del
Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐
contractistes i representants dels treballadors.
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:










Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

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









L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
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El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra
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L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura,
la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors
autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal
centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir
les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:






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

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del
RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant
que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

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

Treballs previs









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

Enderrocs















Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Ram de paleta
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Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres
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Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal∙lacions












Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))
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Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
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5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





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

Mesures de protecció col∙lectiva

















Mesures de protecció individual





Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció colꞏlectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
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Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents
Mantenir les instalꞏlacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instalꞏlació de serveis sanitaris
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del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris
amb formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







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

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a
l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

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

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

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
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7. NORMATIVA APLICABLE

(BOE:
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

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

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES

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

(BOE:

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

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

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

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

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

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

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

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

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

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

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

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

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

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

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

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

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

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

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

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

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

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

(BOE:

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

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

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

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

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT‐1

(BOE:

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

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

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

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

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

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

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

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

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

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

modificació:
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Estudi de Gestió de Residus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

REFORMA DE LOCAL PER DESTINAR-LO A CENTRE D'ACOLLIDA

SITUACIÓ:

CARRER UNIÓ 40, PLANTA 1 –PREMIÀ DE MAR

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

ARQUITECTE:

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PEREGRINA
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

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

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

reforma
Carrer Unió 40

Municipi :

Premià de Mar

Comarca :

El Maresme

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

totals d'excavació

Pes

Volum

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

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

0,00

t

0,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:

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

a l'abocador
-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

0,542

0,000

0,512

0,000

170102

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

-

0,000

-

0,000

definir altres:

totals d'enderroc

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,7556

0,00 t

0,7544

3
0,00 m
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Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
14,2040

0,0896

14,8134

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

6,0587
6,0305
1,2999
0,6495
0,1654

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

6,7311
4,3082
1,9515
1,6075
0,2150

0,0380

0,7057

0,0285

4,7184

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

0,1996
0,2613
0,1373
0,1075

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

0,7442
1,7117
1,9648
0,2977

totals de construcció

3
19,53 m

14,91 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar
especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

minimització
gestió dins obra

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

-

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

si
si
-

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

fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3
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GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

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

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
6,03
6,06
0,11
0,20
0,00
0,14
0,14

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

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

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

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

no

si

no

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)
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* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

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

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
runes
diposit controlat

adreça

codi del gestor

PARATGE CTRA VALLENSANA

E-840.03

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

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

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

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

0

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

5,00
70,00

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

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

4,00 €/m

5,82

69,79

29,08

23,26

runa bruta
3

15,00 €/m3
-

Maons i ceràmics

9,09

109,04

45,43

36,35

-

Petris barrejats

2,63

-

13,17

-

39,52

Metalls

0,40

-

2,01

-

6,03

Fusta

1,00

-

5,02

-

15,07

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

2,31

-

11,55

-

34,66

Paper i cartró

2,65

-

13,26

-

39,79

Guixos i no especials

2,46

-

12,30

-

36,91

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

26,37

178,84

0,00

131,84

59,61

171,97
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Formigó

3

m (+35%)

3
70,00 €/m
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Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

542,26 €

3
26,37 m

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

540,00 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

24/09/2021 Secretari

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

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

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

0,00 T

0,00 T

14,91 T

Total construcció i enderroc (tones)

Previsió final de
l'Estudi
14,91 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

15 T

11 euros/T

165,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

15,0 Tones
165,00 euros

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

REFORMA DE LOCAL PER DESTINAR-LO A CENTRE D'ACOLLIDA

SITUACIÓ:

CARRER UNIÓ 40, PLANTA 1 –PREMIÀ DE MAR

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

ARQUITECTE:

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PEREGRINA
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CONDICIONS GENERALS

MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA QUE EL TREBALL COMPRÈN UNA OBRA COMPLETA O
FRACCIONADA, SEGONS ELS ARTICLES 13 I 14 DEL REGLAMENT D’OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS
LOCALS

El present projecte comprèn una obra completa, als efectes que disposen els articles 13 i 14 del Decret 179/95, de 13 de
juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i compleix amb tots els requisits especificats
a la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

1.

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El tècnic redactor estima com a termini d'execució de la totalitat de les obres un període de quatre mesos, comptats a
partir del replantejament de les obres.
2.

PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA O SOLVÈNCIA MÍNIM A EXIGIR

En compliment del què s’estableix en l’article 77.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o
subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la
seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar.

La categoria en el grup i subgrup que es proposa com a mínim es de la classificació en el grup C, subgrup 1 al 9 categoria
4.

3.

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ

Procediment obert simplificat

4.

CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres a executar tenen la consideració de “Obres de primer establiment, reforma, restauració , rehabilitació o gran
reparació”, d’acord al que estableix la la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el seu article
232 i el Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El present projecte conté tots els documents necessaris per la seva execució.
5.

24/09/2021 Secretari

En compliment de l’article 89 i següents del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, al tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini no excedeix els
dotze (12) mesos, no té revisió de preus.
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst,
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable
d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2
Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment,
pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta
documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes
o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord
amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes,
equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el
projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
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Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I
capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel
director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i
a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions,
així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi
intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
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Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
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A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial
o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions
i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci
constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del
CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en
el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans prefabricats

Components
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques
(altura = 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats
amb guix de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la
seva resistència i disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i
admetran ser tallats amb facilitat.
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1.1.1 Plaques de guix i escaiola
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que
constitueïxen particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F,
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic
o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE.
3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE.
10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
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Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola.
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V).
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II)
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre.
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i
escaiola, Guixos i Escaioles.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es colꞏlocaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al
llarg de la partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una
banda elàstica que rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a
fontaneria i electricitat no seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments
es faran mitjançant una regata suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les
finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola.
Fases d’execució
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de
penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent.
Colꞏlocació de les guies.
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar colꞏlocades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Entre l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha
d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible
l'aparició d'esquerdes, cal que es colꞏloqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC.
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer
amb una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques
que s'acordin amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica.
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm.
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió
de l'aigua per capilꞏlaritat al fregar, i es colꞏlocarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a
donar suport les plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10
cm. Els panells es colꞏlocaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després
d'haver realitzat les particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre
plaques tindran un gruix màxim de 2 mm.
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta
inferior amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capilꞏlaritat, es colꞏlocarà una làmina
impermeabilitzant que es doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles
dels cèrcols i punts d'ancoratge es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment.
La unió entre envans es farà plena mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i
colꞏlocació de les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instalꞏlacions, acabat de
juntes, part proporcional de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja.
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1.1.2 Plaques de cartró-guix
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima celꞏlular, amb entramat interior metàlꞏlic o de fusta, que constitueixen
particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F,
Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic
o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE.
3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE.
10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.

2 MAMPARES
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
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Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima celꞏlular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix
encolades a l'ànima celꞏlular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a
un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures,
concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat
(perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils,
etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament
acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartróguix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es colꞏlocaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al
llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc...
haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es colꞏlocarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà,
fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es colꞏlocaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i
aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metàlꞏlica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les
unions entre panells es colꞏlocarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de
pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb altres elements, es colꞏlocarà paper microperforat i pasta de
juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paralꞏlel al de la divisòria acabada, tot i
comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i
paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Colꞏlocació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del
sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas,
etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no
ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàlꞏlics o bé
de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de
les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per
resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament
prohibides les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es colꞏlocaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada
dos panells un llistó quadrat. En els buits es colꞏlocarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els
panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es
taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàlꞏlica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o
finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es colꞏlocaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb
muntants amb plec de 20 cm de longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima celꞏlular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar.
Fins i tot replanteig, preparació, cort i colꞏlocació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs,
execució d'angles i pas d'instalꞏlacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i
neteja.
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UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
2.1 Fusta
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de
perfils de fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres.
Components
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i fixació,
tapajunts i ribet.
Característiques tècniques mínimes
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa estaran
correctament escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als
perfils ocults no es precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria i decoració.
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per
material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini,
d'acer, etc..., també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat,
anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini
anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles,(en
aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).
Tancament. En cas que el panell tingui portes.
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instalꞏlacions.
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces podran ser de
fusta molt dura com roure, faig, etc...
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta, Taulers de fusta o
suro, Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant,
únicament, les seves característiques aparents.
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Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà la mampara a colꞏlocar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o parament per a
esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies.
Fases d’execució
Mampara desmuntable. Es colꞏlocarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixantlos mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es colꞏlocarà, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis,
fixant-los per pressió, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es colꞏlocarà el panell entre cares de perfils suport i
intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el
panell es colꞏlocarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es colꞏlocarà el tapajunt.
Mampara fixa. Es colꞏlocarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los
mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es colꞏlocaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis
mitjançant esquadra de fixació, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es colꞏlocarà el panell entre cares de perfils
suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult,
el panell es colꞏlocarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols.
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes
horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Colꞏlocació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.
Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i tot trepants,
fixació a paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i ajustament final.
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Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències.
També inclou el tancament d’armaris empotrats.

3.1 Portes de fusta
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment colꞏlocat directament sobre fàbrica.
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments
reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids,
formant angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat
mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Colꞏlocació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de
la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2
cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no
porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva colꞏlocació, elements de
connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la colꞏlocació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons
especificacions de la D.F.
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3.2 Portes tallafocs
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes
de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. R.D. 312/2005
UNE
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
Components
Porta de fusta o metàlꞏlica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base,
mecanismes i accessoris.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per
ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN
179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1.
Execució
Condicions prèvies
Durant el procés de colꞏlocació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que
mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de colꞏlocar sobre els forats i osques
preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al
voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant.
Fases d’execució
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge.
Fixació. Del bastiment, de les guies i colꞏlocació del full.
Colꞏlocació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora)
Control i acceptació
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de
quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols.
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de
manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de colꞏlocació dels mecanismes
d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser,
agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment.
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o
inclinades
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de
rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de
permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han
d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament
fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge.
Amidament i Abonament
ut amidada segons les especificacions de la D.T.
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 PER PECES

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
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Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de
fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Ceràmics
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Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de colꞏlocació, morter, material de rejuntat i material de reomplert
de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció
d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o
fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no
esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua.
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no
estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície.
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè,
feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar,
emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per
a possibilitar la colꞏlocació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de
reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de colꞏlocació en capa
gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó.
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de colꞏlocació en capa fina, sobre
una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada,
resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior
perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR).
Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir
parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El
valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/
12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions
més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters.
Execució
Condicions prèvies
La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els
corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes
perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni
en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els
desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de
circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent
transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb
taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
Humectació de les peces
Colꞏlocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana. Les rajoles s'han de colꞏlocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de colꞏlocar
a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
Humectació de la superfície.
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant
les 24 h següents a la seva colꞏlocació
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i
assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter,
talls, eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
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Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, colꞏlocat al suport clavat sobre llates o flotant.
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta colꞏlocats clavats sobre enllatat.
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, colꞏlocats
sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
Components
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet.
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta.
Execució.
Condicions prèvies
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i colꞏlocació de les peces de parquet i posterior reblert
dels junts. La colꞏlocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local
estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la colꞏlocació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de
litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El
suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts
han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes colꞏlocades a 45°
a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la colꞏlocació s'ha de polir i
planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta
unitat d'obra.
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; colꞏlocació de la làmina d'escuma de polietilè; colꞏlocació dels
posts, encolats entre si o amb junt a pressió; colꞏlocació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les
falques perimetrals.
La colꞏlocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la colꞏlocació del parquet
han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport
ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de colꞏlocar
quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de colꞏlocar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si
els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions
s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en
tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.
Fases d’execució
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver
ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de
formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de colꞏlocar a
tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els
paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (colꞏlocació
junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre postsAmplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor
local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces:
parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre
post contigu: 3 mm
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha
d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de
colꞏlocar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paralꞏlels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de
dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer
junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar colꞏlocats a trencajunts, amb
una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels
posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x
ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general
(mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els
paraments verticals: + 4 mm.
Control i acceptació
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Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El
valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/
12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions
més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Amidament i abonament
Clavat sobre llates
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del
parquet.
Flotants
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
SUBSISTEMA CEL RAS
Parament horitzontal colꞏlocat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local,
i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instalꞏlacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per:
plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàlꞏliques o lamelꞏles de PVC o
metàlꞏliques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema
desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.
Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció
enfront al soroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D
1312/1986.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
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Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per
a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les
plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva colꞏlocació. Panells metàlꞏlics. De xapa
d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat
perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre
material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals
unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat.
Lamelꞏles de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix
mínim 10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems,
perfils metàlꞏlics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es
fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser
mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac
de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i
fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la
subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada,
perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 .
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
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Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat
amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola,
Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de
cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a colꞏlocar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva colꞏlocació,
evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instalꞏlacions situades sota forjat; les
instalꞏlacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte
funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran colꞏlocades
i preferiblement envidriades, abans de començar la colꞏlocació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàlꞏlics: Zinc amb acer,
coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer
inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma
indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera
s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm.
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Colꞏlocació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Colꞏlocació i suspensió dels perfils de la trama.
Colꞏlocació de les plaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Colꞏlocació dels perfils
perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Colꞏlocació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La
colꞏlocació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, colꞏlocant les unions
de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques
d'escaiola. En cas de fixacions metàlꞏliques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb
doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada
al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la
perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i
fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran
separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa
rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per
l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es
colꞏlocaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els
perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les
dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs
i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La colꞏlocació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle
de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La colꞏlocació de les plaques acústiques metàlꞏliques, s'iniciarà pel perímetre
transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió
es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua
per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg
d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable.
Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la colꞏlocació de lluminàries, o
qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva
superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable.
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Amidament i abonament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures
≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i
especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural,
refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres
extruït premsat esmaltat, de gres porcelꞏlànic o de gres premsat esmaltat.
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UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos.
Components
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic,
molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de
mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa,
extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua
alta, premsades en sec, esmaltades.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces
no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà
superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una
profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de
revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.
Material d'unió. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de
colꞏlocació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per
un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El
morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius
de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de
granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un
enduridor i càrregues minerals (sorra sílice).
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada,
resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció
(JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les
juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters,
Ciment, Aigua i Àrids.

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m²,
no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
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Execució
Condicions prèvies
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport.
En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del
morter. Es colꞏlocarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de
pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC,
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire.
Fases d’execució
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles
serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva
amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà
l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció
segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent colꞏlocats.
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als
paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons
les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3
mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada.
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el
suport, picant-los amb la paleta i colꞏlocant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb
beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls
de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i
bimbells.
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm,
L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.
Control i acceptació
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb
regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació.
Materials i colꞏlocació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es
cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).
Juntes de colꞏlocació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant.
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2 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instalꞏlacions, amb
preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls
no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura
al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el
cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina
vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues celꞏlulòsiques, calç apagada,
silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant,
únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme.
La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no
incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat
especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb
elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instalꞏlacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el
pintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic;
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que
duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos
mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos
mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàlꞏliques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids
mitjançant raspall metàlꞏlic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la
superfície.
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà
d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o
ciment i dues mans d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si
és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui
guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàlꞏliques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocelꞏlulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies
metàlꞏliques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans
d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i
acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del
suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s
d'acabat totalment acabat, i neteja final.
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1 CLIMATITZACIÓ
És la instalꞏlació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el
moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.
Els sistemes possibles són els següents:
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construcció: Partits o compactes.
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
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Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instalꞏlació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización.
Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos,
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per
la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1:
Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos
generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares
para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàlꞏlics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa
metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas
einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.
B.O.E.99; 25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
1.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instalꞏlació.
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que
n’anulꞏla el seu funcionament a l’hivern.
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat.
De coberta (roof-top): Es colꞏloca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència.
Refrigeradora: Dimensions i potència.
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De coberta (roof-top): Dimensions i potència.
Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que
intervenen a la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense
entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instalꞏlació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació
elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge
s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada
pel fabricant. Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls
de tubs, etc. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions de la instalꞏlació frigorífica i les
connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans
d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de
les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha
d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de
funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua.
Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els
junts adequats. Posta en marxa de la instalꞏlació.
Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
1.2 Transport
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell
emissor.
Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.
Aïllaments: Es colꞏlocarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instalꞏlació. Poden haver-hi: sondes
de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
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Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva
potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les
millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que
ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o colꞏlocats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de
ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra
l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació
entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han
d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre
envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La
canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha
de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de
lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment
o encastats aniran sota una beina de protecció.
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar colꞏlocat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instalꞏlació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és
exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.
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Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint
especificacions de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Colꞏlocació i direcció dels elements.
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instalꞏlacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i
aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament
de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instalꞏlat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la instalꞏlació.
1.3 Emissors
És l’element últim de la instalꞏlació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant
conductes i reixetes.
Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es colꞏloquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques
tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte.

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

24/09/2021 Secretari

Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de
quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instalꞏlació del fabricant. No s'han de transmetre
vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que
intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de
poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instalꞏlació. Els cables elèctrics i
els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades
han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les
connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes
d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que
s'indiquen a les instruccions d'instalꞏlació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva
colꞏlocació. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la instalꞏlació frigorífica i les
connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans
d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de
les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha
d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de
transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els
suports s'han de colꞏlocar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
Conductes metàlꞏlics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb
el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el
suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en
conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual
queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per
punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist.
màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície
per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució
de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta
norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al
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llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment
ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva colꞏlocació. Es
tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han
de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i
exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida
de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet
l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar colꞏlocada a una distancia mínima de
2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre
suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques
de màquines i muntatge d’elements de control.
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte colꞏlocat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Reixes i difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a
les especificades al projecte.
Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m² o ml, segons mides, dels conductes.
2 VENTILACIÓ
És la instalꞏlació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per
la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
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Components
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester,
xapa d’acer galvanitzat i plàstic.
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte.
Airejadors: Elements que es colꞏloquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire.
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la
ventilació interior d’un local.
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació
Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilació: Dimensions i potència.
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Execució
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada
tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través
de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de
2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial
de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar
protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTEISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels
conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de colꞏlocar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una
desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó
que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les
reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar
l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es colꞏloquin els elements de protecció corresponents. El tall de les
peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió.
Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la
caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares.
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat
sotmesos a maltractaments abans o durant la instalꞏlació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del
règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàlꞏlica
amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma
d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària.
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts
deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instalꞏlació. Es deixaran colꞏlocats
protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà
el seu correcte funcionament.
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar
que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la
boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de
descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de colꞏlocar aplomat i agafat al conducte
d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de colꞏlocar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant
elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest
punts.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de
conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i
accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit
de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels
conductes.
Amidament i abonament
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària
instalꞏlada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc.
3 ILꞏLUMINACIÓ
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Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instalꞏlacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc
causat per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per
la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias.
Instrucción 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució
4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del
REBT. Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas
de projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
3.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen
la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport,
fixació i protecció de les llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres
podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal
en lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuaments amb
altres instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i
mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de
l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la
llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada
zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres
elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es colꞏlocaran detectors de presència o temporitzadors. Es colꞏlocaran sistemes
d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de
l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional
de difusors, gelosies o reixes.
3.2 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la ilꞏluminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de
manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la
situació dels equips i mitjans de protecció existents.

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la
llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada
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Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la
tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuament amb altres
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
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zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres
elèctrics.
Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en
recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals
de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instalꞏlacions de protecció contra incendis.
La instalꞏlació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació.
Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
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.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2,
Reglament d'instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE
19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO
15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en
les instalꞏlacions regulades pel reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions
tècniques complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas
complementarias. RD 919/2006.

1.1 Instalꞏlació interior
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir
l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum.
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als
requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.

Elisa Almirall Gayo

Signatura 1 de 1

24/09/2021 Secretari

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
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Components
Per a la instalꞏlació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil.
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions.
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes
Per a la instalꞏlació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador
d’ACS per a cada abonat.
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom.
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques.
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als
requisits de la normativa legal vigent.
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs:
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús
domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués.
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel
que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum.
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.
Control i acceptació
Comptadors: Cabal, diàmetre.
Tubs, accessoris i elements de la instalꞏlació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.
Aïllaments: material i característiques físiques.
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material
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Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva
potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les
millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instalꞏlat dins
d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'ilꞏluminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica
amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instalꞏlar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després
del comptador ha de quedar instalꞏlada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La
posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm.
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o
encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en
paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran
acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no
sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el
traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El
nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE.
A cada tub que travessi un mur es colꞏlocarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les
unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la
instalꞏlació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió
galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instalꞏlació es colꞏlocaran suports
quan els tubs vagin superficials; els suports es colꞏlocaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure
dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta
d’instalꞏlacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs
no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de
quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de
servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic i desprès rentar-la.
Aïllament. És el material de recobriment que es colꞏloca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions
o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de colꞏlocar l’aïllament, s'ha de netejar
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la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva
colꞏlocació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura.
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instalꞏlació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes
han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar
ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de
comandament de l'aigua calenta ha d'estar colꞏlocat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el
distintiu blau. Toleràncies d'instalꞏlació: Nivell: ± 10 mm
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida,
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar
ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació.
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, colꞏlocat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10
mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat
per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els
diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha
d'instalꞏlar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. L'instalꞏlador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de
fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços
a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal
incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant
de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instalꞏlació: posició:
± 20 mm, aplomat: <= 5%.
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instalꞏlació
cal replantejar la seva ubicació. Un cop instalꞏlat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui
manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element
ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions
amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic.
Control i acceptació
Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com
vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).
Verificacions
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de
pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense
forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació.
En instalꞏlacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la
tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament;
mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.
Amidament i abonament
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instalꞏlat i comprovat.
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera.
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1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según
normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías
de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.

UNE
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente
para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002,
UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre,
por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales
plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta
amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui
separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió
de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper
d’aquesta a la xarxa general de sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat
per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
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Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos,
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i
conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs
amb altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Colꞏlocació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La
junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser
estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic
de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar
centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix
mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la
rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per
damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de
la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la
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rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu;
no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb
junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó
ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els
tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar
per a impedir el seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb
tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els
pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la
part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les
peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida
amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de
ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de
gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:
>= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3
mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica
quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la
mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat
com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència
característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral:
línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha
d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera
que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de
formigó s’han de colꞏlocar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per
tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop
sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de
recepció i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici
haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres.
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Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o
pericons sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o
polipropilè.
Colꞏlectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser
de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària
i amb vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb
peces de ceràmica.
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
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Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instalꞏlarà quan hi hagi part de la instalꞏlació interior o tota per sota de la cota del punt de
connexió a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instalꞏlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat
per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra
impactes.
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Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i
l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir
esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar
anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha
de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb
reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera
sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent
s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica
quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El
ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements
estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalꞏlats mai no han
de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instalꞏlació no
ha d'alterar les característiques de l'element.
Colꞏlectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada
tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals
regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores:
<= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les
connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer
posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions
entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El
baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es
preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir
amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de
caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instalꞏlats mai no han de ser
horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies
d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han
de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà
de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer
perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix
diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre
l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat
del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del
DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La colꞏlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent
mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o
deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió
entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han
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d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa.
L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts
de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar colꞏlocades de forma que es puguin moure lliurement en tots els
sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa
de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la
canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la
canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la
fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les
fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha
d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en
contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit
d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm.
Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que
no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.
Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar
tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub
de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques
s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat
de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%.
Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les
peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha
d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista.
Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colꞏlocats i subjectats a la bonera, amb els procediments
indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de
base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa colꞏlocada amb morter, ha de quedar enrasada
amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera
de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa
i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La
bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element colꞏlocat amb morter. El morter ha de formar
una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa
ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i de la
reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar
preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm,
aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de
quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes
d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu
pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa colꞏlocada no ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar
correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El
procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser
estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser
accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició:
± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El
junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha
de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a
l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de
ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap
amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les
connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada
per la D.F. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha
de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada
superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de
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netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de
treure en el moment d'executar les unions.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents
dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons,
sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, colꞏlectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.
1.3 Depuració
És la instalꞏlació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un
sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques.
Components
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis.
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments.
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre.
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació.
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment.
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques.
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos.
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia.
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores.
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les
aigües.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes,
flexibilitat per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions.

Verificacions
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre.
Filtres: Granulometria de l’àrid.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
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Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instalꞏlació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases
han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb
altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques
i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les
operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el
muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa
sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a
la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats.
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima
entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el
30%. Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
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Amidament i abonament
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres.
ut pericons i tapes de registre, bombes.
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa.

SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma
als ocupants de l’edifici.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes.
RD 1942/1993.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de
seguridad. Vías de evacuación.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.
Components
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual.
Sistema de columna seca: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna
ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament.
Sistema de boques d’incendi: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa
de canonades i Boca d’Incendi Equipada.
Sistema de detecció i alarma: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està
formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent.
Sistema d’extinció automàtica: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per:
presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instalꞏlació de protecció i
extinció d’incendis.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació i les corresponents a les especificades en les normes
UNE corresponent a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat
a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.
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Execució
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la
D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i
accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 50 mm,
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins
d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes:
L'extintor ha d'anar colꞏlocat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense
perill de despendre's.
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el
seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així
com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de
seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb
la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat
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i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb
facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900
mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de
ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de
resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions,
canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que
s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot
quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor
elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o
entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en
vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instalꞏlació:
nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment
amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha
de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han
d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus
IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm,
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al
costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret,
amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han
de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de
prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes
les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió
amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha
d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i
l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació
entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han
d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància
entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.
Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i
BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de
l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, colꞏlocació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas
d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser
estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat,
aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instalꞏlació:
posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb
els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada
sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3
mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació
no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de
fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat
a la base. Els detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la
zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO
i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de
quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte
corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la
retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a
electricitat.
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o
projecte específic.
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Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons
del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les
unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar
tapades amb les tapes corresponents.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb
les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir colꞏlocats i cargolats tots els visos previstos per
la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha
d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on
s'ha de colꞏlocar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la colꞏlocació. No
s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Control i acceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instalꞏlació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i
muntatge. Instalꞏlació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i
ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central.
Verificacions
Elements: Tipus, colꞏlocació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica
abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis.
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i
muntatge.
Amidament i abonament
ut els elements.
ml els tubs.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la
de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei
regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària
de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o
Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els
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Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC
30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD
3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ
del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación
al espectro.

0/6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PEREGRINA
ARQUITECTE COL. NUM.: 37678-7
Carrer Joan Prim 9, B3, Premià de Mar
T. 931.058.226 – M. 615.212.408
e-mail: info@itecnic.org

diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim
possible de parts de la instalꞏlació. Tota la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la
propietat de les instalꞏlacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona
construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les
característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de
treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels
tubs amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre
del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa
haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la
instalꞏlació constarà d’una única CGP o més. La colꞏlocació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la
façana no llinda amb la via pública es colꞏlocarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el
nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà
superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no
s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m.
No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instalꞏlació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes,
segellat i ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, colꞏlocació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a
quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de colꞏlocació, distàncies altres instalꞏlacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.

Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instalꞏlació
d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la colꞏlocació dels comptadors de tots els abonats
d’un mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
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1.2 Instalꞏlació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior.
La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instalꞏlació
assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les
pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en
compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió,
i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia
subministradora, normes particulars, instalꞏlacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de
l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
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Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats
produïdes per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instalꞏlació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es colꞏloquen en una instalꞏlació individual amb l’objectiu de protegir
l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instalꞏlació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser
amb muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o
muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars
aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i
ilꞏluminació suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instalꞏlació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
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Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans
de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instalꞏlació no ha d’alterar les
característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior,
amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran
els registres adequats. Es procedirà a la colꞏlocació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb
substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%.
La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instalꞏlació que no
siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de
ventilació i ilꞏluminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16
és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es
colꞏlocarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instalꞏlar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de
colꞏlocació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el
grau d'electrificació s'ha d'instalꞏlar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors
magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de colꞏlocar els fusibles
de seguretat. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o
fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de
quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan
es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de
quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà colꞏlocat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es colꞏloquin al
quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar
connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.Quan es colꞏloca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es colꞏloca amb cargols, ha d'estar muntat sobre
una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb
aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en
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les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides
en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar
localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un
interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han
d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres
(caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i
l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instalꞏlació: penetració dels tubs dins les
caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1
cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar
recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb
perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades
amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica,
connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació
han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m.
Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars
(tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de colꞏlocació
següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar colꞏlocats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i
mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors
han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els
danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de
derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida
del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En
tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del
cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10
cm. Toleràncies d'instalꞏlació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al
parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància
horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la
fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàlꞏlica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies
d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.
Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin
d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per
pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es colꞏloca muntat
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat
sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de
les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instalꞏlació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació.
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de
rases i caixes en la instalꞏlació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes
(marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de
la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del
quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de
circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat;
Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instalꞏlació. Potència contractada, tensió a la instalꞏlació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de
derivació, mecanismes.
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És la instalꞏlació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents
de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi
hagi en projecte, les parts metàlꞏliques dels dipòsits de gasoil, instalꞏlacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de
ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció
catòdica o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de
ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de
tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de
ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La
posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca
muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar
en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha
d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instalꞏlacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de
posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la
tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar colꞏlocat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment
localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb
els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb
el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar
clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre
elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del
cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un
dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la colꞏlocació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del
conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha
d'estar en contacte amb elements combustibles. Colꞏlocat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al
parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a
terra: El conductor ha de quedar instalꞏlat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de
curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

Components
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, colꞏlocats de diferents maneres, sistemes de
fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat,
planxa d’acer, resines, fosa.
Característiques tècniques mínimes
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb
peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos,
en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble.
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
Control i acceptació

Elisa Almirall Gayo
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1 APARELLS SANITARIS
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i
calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.

0/6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ceb71e197ab94564b8b40486d044e7bb001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Aprovat definitivament en data 24.09.21
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PEREGRINA
ARQUITECTE COL. NUM.: 37678-7
Carrer Joan Prim 9, B3, Premià de Mar
T. 931.058.226 – M. 615.212.408
e-mail: info@itecnic.org

Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es
comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de
qualitat, i control de recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material
de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
Execució
Condicions prèvies
Estaran executades les instalꞏlacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la colꞏlocació dels aparells sanitaris i
posterior colꞏlocació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi
haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
Fases d'execució
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la colꞏlocació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es
procedirà al marcat per un instalꞏlador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb
silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàlꞏlics, tindran instalꞏlada presa de terra
amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte
d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè
en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni
correctament.
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb
la instalꞏlació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran
d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els
mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un
dispositiu d’antiretorn.
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte
al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.
Control i acceptació
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà
amb silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es
precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.
Amidament i abonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instalꞏlació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i
desguassos.

___________________, ____ de _________________ del 20___
Arquitecte collegiat:

Elisa Almirall Gayo
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