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1.- ANTECEDENTS 

1.1.- OBJECTE DEL TREBALL 

L'objecte d'aquest treball és dissenyar una casa unifamiliar situada a Vallvidrera, a la serra de 

Collserola, al Nord de Barcelona. 

L'objectiu principal del projecte és substituir la construcció actual per una d'habitable, 

accessible i més eficient energèticament. Tot i mantenir les línies constructives originals, la 

morfologia del nou edifici canviarà completament, desenvolupant-se en alçada, dotant a la 

parcel·la de més espai útil del que ara disposa. 

El punt de partida d'aquest nou edifici serà l'accés principal a peu de carrer i la redistribució 

dels espais en funció dels guanys solars. 

En un primer moment es proposava mantenir la construcció actual, fer-la accessible a la 

mateixa cota que el nivell del carrer i rehabilitar-la. La idea era solucionar les deficiències que 

l'habitatge actual presenta. El plantejament però va canviar, donades les característiques de la 

parcel·la i la construcció, és més adient el disseny d'una casa des de cero, enlloc d'afrontar una 

construcció que des d'un principi no es va plantejar correctament. 

Es objecte del treball també el disseny de l'habitatge a través de solucions constructives menys 

convencionals. El treball però només n'aborda el disseny, sense entra en els càlculs més 

específics com els estructurals, s'utilitzen però seccions normalitzades que són habituals en 

construcció. 
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1.2.- ENTORN 

1.2.1.- MORFOLOGIA URBANA 

La parcel·la es troba dins del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Aquest barri és el més 

gran en superfície del districte de Sarrià-Sant Gervasi (11,5 km2, més de la meitat del districte), 

i a la vegada el més petit en població (4.295 habitants). La seva ubicació en un entorn forestal i 

la dispersió dels diferents nuclis de població fan que aquest barri sigui un gran desconegut per 

a la resta de la ciutadania de Barcelona. 

El barri s'estén per un ampli territori de la serra de Collserola, i comprèn tres zones ben 

diferenciades. El terme de Vallvidrera, entre ambdues vessants de Collserola, es va unir al que 

era el municipi de Sant Vicent de Sarrià, al 1890. Aquest municipi es va integrar a Barcelona al 

1921 i, amb ell, també ho va fer Vallvidrera. 

El desenvolupament urbà es va produir a partir de la segona meitat del segle XIX. Al 1888 es va 

construir la carretera d'accés de Vallvidrera al Tibidabo i al 1902, la carretera de les Aigües, 

vinculada al proveïment de la ciutat. En 1901 es va inaugurar el tramvia que feia el recorregut 

des del Tibidabo fins a Vallvidrera, i en 1906 el funicular. Cal destacar tambè, la construcció del 

pantà de Vallvidrera (1864), actualment en recuperació com a espai d'oci. L'expansió 

urbanística va convertir la zona en un lloc d'estiueig dels barcelonins. Actualment, Vallvidrera 

està consolidat com a zona residencial permanent. 

 

 

Il·lustració 1: Mapa del barri, font: www.bcn.cat 

Les Planes, que inclou els nuclis diferenciats de Mas Sauró, Mes Guimbau i el Rectoret, se situa 

en el vessant del Vallès de la serra de Collserola. Durant pocs anys va ser un lloc d'estiueig, 

amb hotels, fonts i berenadors. A final de segle va sorgir el primer nucli urbanitzat i a partir de 

la segona meitat del segle XX es va transformar en una barriada humil sense cap ordre. No va 

ser fins a 1980 que es va aprovar un pla d'actuació urbanística. 

El Tibidabo era un lloc d'excursions fins que es va obrir la carretera, al 1888. A partir de llavors 

es va iniciar la construcció del parc d'atraccions, de l'Observatori Fabra (1902-1904) i del 
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Temple del Sagrat Cor (1902-1961). L'any 1992 es va inaugurar la torre de comunicacions de 

Collserola, obra de Norman Foster. 

 

1.2.2.- PLA DE FUTUR 2010-2020 

Pel que fa als plans de futur previstos pel barri s'esmenten aquells que tenen un impacte 

directe sobre la qualitat del habitatge estudiat. 

1.2.2.1 SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT BÀSICS 

Dins del pla de futur del barri hi consta la millora dels serveis de les companyies privades de 

subministraments energètics, consistent en: 

- l'extensió de la xarxa de subministrament de gas natural a les zones i nuclis sense servei. 

- la millora del servei de distribució de gas butà. 

- la millora del servei d'electricitat. 

També es pretén impulsar l'ampliació, per garantir la cobertura de telefonia mòbil/ADSL, WIFI, 

etc. 

1.2.2.2 ESPAI PÚBLIC I URBANISME 

Es continuaran les obres d'adequació dels carrers de la zona, soterrament de línies, 

clavegueram i asfaltat. 

S'adaptaran sistemes adequats de contenció de terres per evitar esllavissades que afectin la 

mobilitat. 

Es millorarà el desguàs dels carrers, facilitant la lliure circulació de les aigües pluvials i evitant 

la inundació dels vials. 

Es preveu en un futur la modificació de la normativa d'edificació per tal d'evitar la degradació 

de la muntanya, tan visual com volumètrica, i l'adopció de mesures de reducció de 

l'edificabilitat en el conjunt. 

 

1.3.- DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA 
L'accés a la propietat es troba al Carrer de la Robínia 17, Vallvidrera, Sarrià-St. Gervasi, 08017 

Barcelona, amb la referència cadastral 5069820DF2856G0001LQ. 

La parcel·la limita al Sud-est amb el carrer de la Robínia, a una cota de 381,61 metres per sobre 

del nivell del mar, i al Nord-oest amb una parcel·la vegetal a una cota de 372,5 metres per 

sobre del nivell del mar. Així la parcel·la presenta un desnivell total d'aproximadament 9 

metres. Aquesta pendent negativa es troba en direcció Nord-oest. 

A banda i banda de la propietat hi han dues parcel·les d'edificacions veïnes. 
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La parcel·la consta de dos volums de forma rectangular construïts a diferent nivell, amb un 

total de 72,11 m2 de superfície construïda. El primer volum, que considerem Planta Baixa, es 

troba a -5,69 metres respecte de la cota del carrer, amb 40,89 m2; i el segon volum, Planta -01, 

es troba a -8,69 metres respecte la cota del carrer, amb 31,22 m2. 

La superfície de sòl de la parcel·la és de 366 m2 amb un 19,7 % d'ocupació de la parcel·la. 
 

1.4.- ANY DE CONSTRUCCIÓ I MODIFICACIONS 
La propietat ha sigut des de l'inici una segona residència, construïda segons dades cadastrals 

l'any 1960. 

Des de la seva construcció no ha sofert canvis pel que fa al volum construït, si que va ser 

necessària però, la reparació d'una part de la teula de la Planta Baixa l'any 2007, que es va 

ensorrar per la caiguda d'un arbre. Com a actuació menys important tenim la remodelació del 

bany, que es troba a la Planta -01, a l'any 2011. 

Pel que fa a la parcel·la, entre l'any 1985 i 1990 es van construir les escales d'accés al nivell de 

la Planta Baixa, en substitució de l'accés inicial a través d'una rampa natural. 

Les escorrenties del terreny, doncs la parcel·la no disposa de sistema de drenatge, van 

provocar que part de la terrassa  sobre la Planta -01 s'esfondrés. Com a conseqüència, l'any 

2006 es va construir un muret a base de blocs de formigó que actues com a mur de contenció 

en la part malmesa. 

 

1.5.- CLIMA 

Tot i trobar-nos en la ciutat de Barcelona, zona B2 segons el Documento Bàsico: Ahorro de 

Energia, la construcció es situa a 381,61 metres per sobre del nivell del mar, així les condicions 

climatològiques que afecten la casa són les de la zona D2. 

El clima de Collserola és mediterrani. És bastant estable en tota la regió (14,4oC de 

temperatura mitjana anual), si bé amb petites variacions locals (microclimes) degudes a 

l'orientació, l'altitud, l'exposició als vents, la cobertura boscosa i altres factors. L'observatori 

Fabra, situat a la muntanya del Tibidabo, a 415 metres d'alçada, és l'única font fiable de dades 

meteorològiques. 

Per conèixer quins són els paràmetres que afecten la nostra parcel·la s'han estudiat les dades 

recollides per l'observatori, a menys de 5 km de la propietat. 

Entre aquestes dades trobem que durant l'any 2012, la Temperatura mínima mitjana va ser de 

2,4o al mes de Febrer, arribant com a màxim als 4,7 negatius, i la Temperatura màxima mitjana 

va ser de 30,7 o al mes d'Agost, arribant com a màxim als 35. 

Durant el 2012 hi va haver un nivell de precipitacions de gairebé 495 mm i la humitat relativa 

mitjana  és del 60%. 

La direcció dominant del vent és amb orientació Sud-oest amb una mitjana de 11,2 m/s. 



Treball Final de Grau 
DISSENY D'UNA CASA UNIFAMILIAR A VALLVIDRERA 
 

8 de 114 

 

1.6.- DADES SOLARS 
Donada la importància de la incidència del sol sobre els habitatges i en concret per la manca 

d'aquesta en la construcció actual es considera important estudiar prèviament el 

comportament del sol que afectarà al confort de la nova construcció.  

Per conèixer les dades s'han emprat les mateixes dades obtingudes de l'Observatori Fabra i la 

eina web Sunearthtools per saber la posició del Sol. 

Per una banda s'estudia l'elevació del sol en els dies del solstici d'estiu (20-21 de juny) i el 

solstici d'hivern (21-22 de desembre), que serà quan els raigs del sol incidiran sobre l'edificació 

amb major i menor inclinació. També cal saber aquesta elevació a l'equinocci (ja sigui al març o 

al setembre) com a referència entre una estació i l'altra. Aquestes dades són essencials per 

dissenyar els elements d'ombreig de l'edifici. 

La posició del sol s'observa entre les 12h i la 13h que es quan es troba mes proper a l'eix Sud. 

Així pel solstici d'estiu els raig del sol incidiran amb una inclinació de 72o i pel solstici d'hivern 

amb 24o, a l'equinocci (21 de març o 23 de setembre) la incidència serà a 49o. 

 

2.- DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL 

2.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment el conjunt edificat consta de dos volums construïts a 

diferent nivell. Amb l'eix principal orientat de Sud-oest a Nord-est, amb una inclinació de 40o 

respecte del Nord.  

 

Il·lustració 2: Model 3D de la construcció actual, vista de les façanes Nord 

L'accés es fa a través d'unes escales exteriors que adossades al perímetre de la parcel·la 

condueixen des de l'entrada, al carrer Robínia, fins al nivell del primer volum. 
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Il·lustració 3: Parcel·la Actual 

 

Aquest primer volum, que considerem Planta Baixa, seria el principal. Aquesta planta agrupa la 

cuina, des de la qual accedim a l'habitatge, la sala d'estar i menjador, i tres dormitoris. En el 

mateix nivell hi tenim una terrassa i una zona exterior. 

 

Il·lustració 4: Planta Baixa Actual 

 

A través d'un segon tram d'escales exteriors arribem al segon volum, construït just a sota de la 

terrassa de la planta anterior. Aquest alberga, per una banda un bany, i per l'altra dues 

estances que s'utilitzen com a espai d'emmagatzemament. 
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Il·lustració 5: Planta -01 Actual 

 

El fet de trobar-se a una cota força inferior del nivell del carrer i amb el mur de la parcel·la 

relativament a prop, a cap de les dues plantes els arriba directament la llum solar. 

 

2.2.- QUADRE DE SUPERFÍCIES ACTUALS 

 

QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES 

SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS 
   

SUPERFÍCIES ÚTILS EXTERIORS 
  

PLANTA BAIXA (PB) 
   

PLANTA BAIXA (PB) 
  

Cuina 5,46 m
2
 

 
Terrassa 122,45 m

2
 

Menjador 6,47 m
2
 

 
Escales 17,66 m

2
 

Passadís 2,65 m
2
 

    
Dormitori 1 7,70 m

2
 

    
Dormitori 2 7,58 m

2
 

    
Dormitori 3 5,70 m

2
 

    
TOTAL PB 35,56 m

2
 

 
TOTAL PB 140,11 m

2
 

PLANTA -01 
   

PLANTA -01 
  

Bany 5,88 m
2
 

 
Espai exterior 129,24 m

2
 

Magatzem 1 8,7 m
2
 

 
Escales 2,74 m

2
 

Magatzem 2 6,33 m
2
 

    
TOTAL P-01 20,91 m

2
 

 
TOTAL P-01 131,98 m

2
 

TOTAL SUP. ÚTILS INTERIORS 56,47 m
2
 

 
TOTAL SUP. ÚTILS EXTERIORS 272,09 m

2
 

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS 
    

328,56 m
2
 

       
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

 
Planta Baixa 

    
40,89 m

2
 

Planta -01 
    

31,22 m
2
 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 72,11 m
2
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2.3.- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
La casa és d'auto-construcció. Els materials que s'hi utilitzen són convencionals i alhora poc 

variats; la tècnica constructiva és deficient i simple. 

Per altra banda, tota la informació prové de l'estudi i observació de la casa i la parcel·la doncs 

no es disposa d'informació prèvia que justifiqui la construcció. 

 

2.3.1.- FONAMENTACIÓ 

No es coneix amb seguretat el tipus de fonamentació existent, però donades les 

característiques del conjunt seria possible que aquesta consistís en una sabata correguda en la 

Planta -01. L'amplada de la sabata seria molt probablement de mesures reduïdes. 

En Planta Baixa la fonamentació seria inexistent i la planta s'hauria construït sobre una solera 

de formigó que descansa sobre el terreny que aguanta el mur de contenció i la Planta -01. 

2.3.2.- MUR DE CONTENCIÓ 

Per salvar el desnivell de la parcel·la hi ha un mur de formigó de secció desconeguda, en la 

zona de contacte amb la Planta -01. 

En la part que es port observar per l'exterior el mur es a base de blocs de formigó, 

possiblement armat, que intentaria complir la funció d'un mur de contenció. 

 

 

Il·lustració 6: Fotografia del mur de blocs de formigó 

 

El mur  es troba en bones condicions, ja que la seva construcció es relativament recent, tot i 

així la situació d'aquest mur es precària donades les anteriors esllavissades del terreny, 

potenciades per l'acció de la pluja. 
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Il·lustració 7: Fotografia del terreny sense mur de contenció 

Actualment al límit de la barana amb l'encontre amb el límit de la parcel·la, el moviment de les 

terres ha provocat que els dos elements se separin; també al nivell del sòl s'observa una part 

de despreniment  del material. 

 

Il·lustració 8: Fotografia de la separació de la barana del límit de la parcel·la 

 

2.3.3.- ESTRUCTURA  

L'estructura vertical de la construcció és de mur de càrrega d'obra de fàbrica amb totxana de 

29x14x5 cm. L'estructura no necessita de més entitat doncs s'aguanta a si mateixa i suporta el 

pes de la coberta.  

En Planta Baixa, les parets estructurals són les quatre exteriors mentre que les interiors només 

són divisòries. 

Sobre aquests murs de càrrega hi trobem 9 bigues de fusta de secció rectangular que 

cobreixen tota la llum, que no arriba als 6 metres (5,62 mts), que suporten el pes de la coberta 

inclinada. La secció d'aquestes bigues pot ser aproximadament de 10x30 cm. 
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Il·lustració 9: Fotografia del cap de les bigues de fusta 

La Planta -01 també és de mur de càrrega d'obra de fàbrica, però enlloc de les bigues de fusta 

hi trobem unes biguetes pretensades de formigó, a la zona del bany, i unes bigues metàl·liques 

en la resta dels espais, sobre les que hi descansa l'encadellat ceràmic de la terrassa. 

 

Il·lustració 10: Fotografia del cap de les bigues de la Planta -01 

 

Les bigues metàl·liques en la zona de magatzem són d'un perfil IPE, recolzades sobre el mur de 

contenció de formigó, i es troben arrebossades per la cara que sobresurt a l'exterior. 

 

Il·lustració 11: Fotografia interior del sostre de la Planta -01 
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2.3.4.- COBERTA 

Per una banda tenim una coberta inclinada a dos aigües, i per l'altra una coberta transitable, 

on hi tenim la terrassa de la Planta Baixa. 

La coberta inclinada de teula ceràmica, amb una pendent d'aproximadament 30o, esta 

construïda sobre un encadellat ceràmic i és ventilada, com es pot observar en les obertures de 

ventilació en façana (Il·lustració 7 i 10). En la part reconstruïda es pot apreciar l'aïllament 

tèrmic reflectant multicapa, intuïm que a  la part de coberta que es va mantenir no hi ha 

aïllament tèrmic de cap tipus.  

 

 

Il·lustració 12: Fotografia de la coberta de la Planta Baixa 

 

Tot i la reparació d'aquesta coberta inclinada, encara es pot apreciar a simple vista una part 

aixafada per l'anterior impacte de la caiguda dels arbres. 

La terrassa consisteix en tres filades d'encadellat ceràmic sobre el que hi ha una capa de 

morter de ciment. La barana és amb muntants d'obra ceràmica arrebossats amb morter de 

ciment de secció 30x30 cm aproximadament amb travessers metàl·lics. 

 

Il·lustració 13: Fotografia de la terrassa 



Treball Final de Grau 
DISSENY D'UNA CASA UNIFAMILIAR A VALLVIDRERA 
 

15 de 114 

 

Il·lustració 14: Fotografia interior de l'encadellat ceràmic 

 

La coberta inclinada disposa d'un canaló que recull les aigües que anirien directament a la 

xarxa de clavegueram, mentre que la terrassa no disposa de cap sistema d'evacuació de les 

aigües. Donada la falta de pendent d'aquest nivell l'aigua generalment es quedaria estancada, 

excepte en la part superior a la Planta -01, que hi ha una lleugera pendent cap a la planta 

inferior; en aquesta zona l'aigua evacuaria cap al sòl de la planta inferior. 

2.3.5.- TANCAMENT EXTERIOR DE FAÇANA 

Les façanes consisteixen en una peça ceràmica de 15 cm arrebossada per la cara exterior, 

enguixat per la cara interior, en Planta Baixa, i arrebossat a la Planta -01, sense aïllament 

tèrmic. 

Al no disposar de cap sistema que impermeabilitzi la façana del terreny s'aprecia com la 

humitat per capil·laritat afecta la façana.  

 

Il·lustració 15: Fotografia d'humitats exteriors en tancament de façana 

 

2.3.6.- TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS 

Pel que fa a la construcció de Planta Baixa, a la façana nord-est hi tenim la porta d'accés 

principal a l'habitatge, de fusta de pi protegida amb una planxa metàl·lica per l'exterior. A la 

nord-oest hi trobem una altra porta, aquesta de fusta, i dues finestres.  

La façana sud-oest no hi ha cap obertura, i a la sud-est hi han tres finestres. 
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El volum de la Planta -01 hi ha una porta metàl·lica d'accés al bany a la façana nord-est i tres 

finestres i una altra porta de fusta, a la façana nord-oest. 

Les finestres són abatibles d'obertura interior, amb porticons a l'interior i de dues fulles, els 

marcs són tots de fusta de pi pintat però es troben desgastats, una part pel pas dels anys i 

l'altra per falta de manteniment. Els vidres són monolítics. 

 

 

Il·lustració 16: Fotografia de la finestra de la cuina 

El mal estat de les fusteries s'observa sobretot en la mala instal·lació d'aquestes, sense la 

disposició d'una llinda, en molts casos. 

 

 

Il·lustració 17: Fotografia exterior de l'entrega de la fusteria amb el mur 
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2.3.7.- ACABATS INTERIORS 

La majoria d'estances no tenen el que podríem considerar paviment, sinó una capa de morter 

de ciment. Els espais que en disposen (cuina i sala d'estar-menjador) tenen una varietat de 

terratzo diferent cadascuna. 

 

Il·lustració 18: Fotografia del paviment interior 

A l'enguixat dels paraments verticals i horitzontals s'hi observen petites fissures, en alguns 

llocs per la mala col·locació de les fusteries i en altres degut als moviments de l'estructura de la 

casa, que a falta de petites juntes que permetin el moviment han fissurat aquests paraments. 

D'altra banda la fissura que s'observa en la fotografia probablement va ser conseqüència de 

l'impacte de la caiguda d'un arbre sobre la coberta inclinada. 

 

Il·lustració 19: Fotografia de les fissures al fals sostre 

Les parets de la cuina estan enrajolades fins a mitja alçada. Les portes  interiors són corredisses 

de fusta laminada pintades amb una guia metàl·lica simple. 

2.3.8.- INSTAL·LACIONS 

La casa no disposa d'instal·lació de calefacció i tampoc d'una caldera. En canvi, sí que disposa 

d'electricitat i d'aigua corrent. Per al consum d'aigua calenta sanitària hi ha un petit calentador 

que funciona amb gas butà. 

No hi ha la instal·lació per a serveis de telecomunicacions. 
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2.4.- DADES URBANÍSTIQUES  
L'Ajuntament de Barcelona no disposa de documentació de l'immoble, doncs la seva 

construcció es prèvia als anys en que començaren a recopil·lar aquesta informació a l'Arxiu 

Municipal. 

Pel que fa a urbanisme la ciutat es regula pel Pla general metropolità d'ordenació urbana, 

aprovat per la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de juliol de 1976. 

 

  

Il·lustració 20: Plànol dels usos del sòl, font: www.cartobcn.cat 

 

El que ens indica el plànol anterior es que la nostra parcel·la es una edificació aïllada en 

subzona unifamiliar. La zona on es troba l'habitatge esta qualificada com Subzona 20a, zona 

d’ordenació en edificació aïllada: Aquesta zona comprèn àrees de sòl urbà, urbanitzades o en 

procés d’urbanització, amb elements suficients per a la qualificació com a sòl urbà, 

d’edificació, envoltades de vegetació i amb densitat d’habitatges variable, segons subzones. 

S’admet l’ús residencial però limitat a una superfície de sostre de l’edificació. L'índex 

d’edificabilitat neta a les subzones unifamiliars, l’índex d’1,00 m2 sostre/m2 sòl, es redueix a 

0,75 m2 sostre/m2 sòl, per a aquelles parcel·les de superfície inferior a la mínima 400 m2, com 

seria el cas (366 m2). En aquest cas tenim 100,27 m2 de sostre, que correspondria a 0,27m2 

sostre/m2 sòl. 

Pel que fa a la separació a llindes s'haurà de garantir una separació de 3 mts en parcel·les a 

partir de 400m2, en parcel·les inferiors, s’autoritzaran disminucions d’aquestes separacions 

sempre que es disminueixi, en la mateixa proporció, l’altura de l’edifici. 

Pel que fa a l'alçada reguladora en subzones unifamiliars es permet Planta Baixa + 2, 

considerant la Planta Principal com a Planta Baixa, l'habitatge seria de PB+1. 
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3.- PROPOSTA 

3.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL 

La proposta parteix de la idea d'ampliar l'espai habitable de la construcció original, de 

dimensions molt reduïdes, alhora de fer-la accessible des del nivell del carrer. Així el nou 

habitatge es desenvoluparà en alçada, guanyant un mínim de dues alçades per arribar a la cota 

desitjada. 

 

Il·lustració 21: Model 3D de la proposta, vista des de la façana Sud-est 

 

Per millorar el benestar dins de l'habitatge es busca les obertures situades en les orientacions 

Sud-est i Sud-oest que potenciïn els guanys solars, així es busca una alçada més per sobre de la 

cota anterior. 

 

Il·lustració 22: Secció de la proposta amb les alçades referenciades 
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La nova planta serà lleugerament més gran que l'original, però mantenint l'orientació de la 

casa. Accedirem a l'habitatge a través d'una passarel·la que ens durà a un porxo d'entrada a la 

casa. La planta d'accés serà la principal i albergarà la zona de dia on hi trobarem la cuina i la 

sala d'estar i menjador, comunicats visualment, i un petit bany. Des de l'espai de la sala d'estar 

es tindrà accés a un petit balcó en voladís. 

 

 

  

Il·lustració 23: Planta Principal 

 

 

Els nous espais estaran repartits per les diferents plantes que estaran comunicades per una 

escala d'un tram situada a la façana Nord-oest i un ascensor adaptat. Les escales aniran des de 

l'antiga Planta Baixa, ara Planta -02, fins a la nova Planta 01, sense arribar a la planta -03; 

l'ascensor però, si que comunicarà totes les plantes. La disposició d'aquest ascensor, necessari 

per fer accessibles els diferents espais, ha determinat la distribució dels espais. 

 

A la planta 01 hi trobarem l'àrea més privada de la casa, on hi haurà el dormitori principal amb 

un petit vestíbul i un bany. Des d'aquest dormitori accedirem a una terrassa; aquesta terrassa, 

per una banda trencarà el bloc massís que esdevindria la nova construcció, i per altra 

potenciarà els guanys solars de l'estança, fent-la més agradable. La terrassa disposarà d'unes 

escales metàl·liques exteriors per accedir a la sala de màquines de l'ascensor i permetre el 

manteniment. 
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Il·lustració 24: Planta Primera 

 

 

La zona de nit es troba a la Planta -01 i consistirà en dos dormitoris, un de doble i un 

d'individual, i un bany. El bany compartit estarà dividit en dos espais, el de rentamans es 

separà de la resta de peces.   

 

 

 

Il·lustració 25: Planta -01 
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Sota aquesta planta hi situem la zona de bugaderia, que tindrà una sortida a la parcel·la, i un 

espai diàfan que comunicarà amb la terrassa de la parcel·la, esdevenint un espai per a la 

temporada  d'estiu ja que la incidència del sol sobre aquest espai serà menor.  

 

 

 

Il·lustració 26: Espai exterior Planta -02 

 

 

 

 

Il·lustració 27: Planta -02 

 

La Planta -03 es destinarà com a espai d'emmagatzematge, sense divisòries i amb una porta 

que comuniqui amb l'exterior de la parcel·la. 
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Il·lustració 28: Planta -03 

 

Pel que fa a la parcel·la, no canviarà significativament, tret del tram d'escales que arribarà a la 

Planta -03, aquestes intentaran seguir la línia de les escales que arriben fins al nivell anterior. 

El nou edifici separarà l'espai exterior que abans esdevenia tot un com espais diferenciats i 

més privats. 

 

 

3.2.- QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES 

 

QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

PLANTA SEMISOTERRANI (P -03) 53,31 m
2
 

PLANTA  (P -02) 66,84 m
2
 

PLANTA  (P -01) 66,84 m
2
 

PLANTA PRINCIPAL (PP) 66,84 m
2
 

PLANTA PRIMERA (P01) 66,84 m
2
 

PLANTA COBERTA 47,8 m
2
 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 334,79 m
2
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QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES 

SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS 
 

SUPERFÍCIES ÚTILS EXTERIORS 

PLANTA  (P -03) 
   

PLANTA  (P -03) 
  

Espai d'emmagatzematge  
Ascensor 

37,97 
4,57 

m
2
 

m
2
  

Espai exterior 
Escales 

126,11 
7,50 

m
2
 

m
2
 

TOTAL P -03 42,54 m
2
 

 
TOTAL P -03 133,61 m

2
 

PLANTA  (P -02) 
   

PLANTA  (P -02) 
  

Espai diàfan 
Bugaderia 
Escales 
Ascensor 

38,52 
7,63 
5,12 
4,57 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

 

Terrassa mirador 
Terrassa perimetral 
Escales 
Espai de circulació 

33,43 
61,36 
14,20 
2,90 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

TOTAL P -02 55,84 m
2
 

 
TOTAL P -02 111,89 m

2
 

PLANTA  (P -01) 
      

Dormitori 01 
Dormitori 02 
Espai d'emmagatzematge  
Bany - espai d'inodor i banyera 
Bany - espai de rentamans 
Espai de circulació 
Escales 
Ascensor 

12,21 
8,84 
3,08 
5,88 
3,32 
13,36 
3,92 
4,57 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

    

TOTAL P -01 55,18 m
2
 

    
PLANTA PRINCIPAL (PP) 

   
PLANTA PRINCIPAL (PP) 

  
Sala d'estar i menjador 
Cuina 
Bany 
Rebedor 
Espai de circulació 
Escales 
Ascensor 

24,56 
7,07 
3,48 
2,70 
5,83 
3,92 
4,57 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

 

Porxo d'entrada 
Passarel·la d'accés 
Terrassa 

4,23 
7,01 
6,06 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

TOTAL PP 52,13 m
2
 

 
TOTAL PP 17,30 m

2
 

PLANTA PRIMERA (P01) 
   

PLANTA PRIMERA (P01) 
  

Dormitori 
Bany 
Espai d'emmagatzematge  
Espai de circulació 
Escales 
Ascensor 

19,02 
5,88 
2,68 
3,49 
3,92 
4,57 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

 

Terrassa 18,14 m
2
 

TOTAL P01 39,56 m
2
 

 
TOTAL P01 18,14 m

2
 

PLANTA COBERTA 
   

PLANTA COBERTA 
  

Sala màquinaria ascensor 14,12 m
2
 

 
Terrassa instal·lacions  34,58 m

2
 

TOTAL PC 14,12 m
2
 

 
TOTAL PC 34,58 m

2
 

TOTAL SUP. ÚTILS INTERIORS 259,37 m
2
 

 
TOTAL SUP. ÚTILS EXTERIORS 315,52 m

2
 

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS 
    

574,89 m
2
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3.3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

3.3.1.- SISTEMA CONSTRUCTIU I ESTRUCTURAL 

3.3.1.1 MUR AUTOPORTANT 

La construcció del nou habitatge requereix de l'elecció d'un sistema estructural, donades les 

característiques de la  parcel·la s'opta per un sistema que solucioni estructura i tancament 

exterior alhora, doncs les mesures de la parcel·la limiten la superfície construïble. Així 

aconseguim una reducció del gruix de les parets i un augment de la superfície útil, garantint un 

gruix adequat de l'aïllament tèrmic. 

El sistema vertical escollit consisteix en uns panells prefabricats d'entramat lleuger. L’entramat 

lleuger consisteix en una combinació d’elements estructurals de fusta massissa (Pi o Avet) de 

seccions estàndards (5x5, 10x10, 12x6, 14x6, 16x6), en el nostre cas de 14x6. 

 

Il·lustració 29: Entramat del panell, font: www.sebastia.es 

 

El marc i els muntants de fusta compleixen la funció estructural. Aquest mur es completa amb 

un panell OSB de 2cm (taulell de fibres orientades) per l'interior; aquest taulell, amb capacitats 

resistents, dona estabilitat estructural al panell prefabricat. Al mateix temps el panell donades 

les seves característiques estètiques pot deixar-se vist com a acabat interior. 

 

 

Il·lustració 30: Imatge de panells OSB 

A l'interior del panell, entremig dels muntants de fusta, s'hi instal·len 12 cm d'aïllament tèrmic, 

en aquest cas es considera la llana d'ovella, que es recupera de l'industria tèxtil. Aquesta llana  
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es renta amb sabó i es tracta amb sals bòriques. D'aquesta manera es protegeix la llana contra 

l'atac d'organismes xilòfags alhora que se'n millora les propietats ignífugues. La llana es ideal 

per aquest tipus de tancament doncs és un material lleuger i presentat en mantes s'adapta a 

les mesures que es necessita. 

El balanç energètic de la llana és molt bo, a causa del baix consum d'energia que es genera en 

la seva elaboració. Amb una conductivitat tèrmica de λ = 0.04 W/m·C˚ es troba gairebé al 

mateix nivell que altres aïllaments convencionals, com el poliestirè extruït XPS amb una 

conductivitat tèrmica 0,034 W/m·C˚, però que consumeix molta més energia en la seva 

producció. 

Per la cara exterior del panell s'hi disposa una placa de fibres de fusta compacta de 2 cm, 

relativament aïllant (λ = 0.05 W/m·C˚), que minimitza el pont tèrmic que pugui tenir l'entramat 

estructural de fusta. Aquestes plaques tenen el seu origen en les serradures de plantes 

industrials de fusta. Les serradures s'escalfen i es barregen amb aigua, premsant la pasta en 

encofrats. 

Al tractar-se d'un material reciclat, provinent de la indústria forestal, emprar aigua com a 

aglomerant i ésser biodegradable, el tauler de fibra de fusta constitueix un material amb un 

cicle de vida ecològic. 

El panell es combina amb una façana ventilada de fusta col·locada sobre rastrells de 4x7 cm 

també de fusta. El làrix o el "ipé" són dos de les fustes més usades per recobrir façanes, encara 

que en general qualsevol fusta tropical gràcies a la seva durabilitat natural és idònia per a això.  

Donat el cost de les fustes tropicals la que es tindrà en compte en aquest cas serà la fusta de 

làrix. 

De fet es tracta d'un pi amb una densitat molt major, de creixement molt lent i que creix 

principalment a Rússia o Nord d'Europa. A causa de les temperatures extremes en les que creix 

té unes característiques que el fan idoni per ser emprat en l'exterior sense cap tipus de 

tractament. La fusta és de pes moderat, amb una densitat propera a 500 kg/m3 en assecar. La 

seva durabilitat natural és notable, sent altament resistent a l'atac de fongs i insectes. 

Amb el pas del temps la radiació solar canviarà la tonalitat de la fusta que es tornarà grisosa. 

Els llistons de làrix que conformaran la façana ventilada deixaran una separació entre ells de 1 

cm. 

El conjunt permet l'evacuació de la humitat cap a l'exterior, doncs tant la llana d'ovella com el 

tauler de fibra de fusta transpiren i el taulell d'OSB actua com a barrera de vapor a la cara 

interior, evitant els riscos de condensacions intersticials dins del mur. D'altra banda la façana 

ventilada ajudarà a evacuar la possible humitat de transpiració del mur i millorar el 

funcionament higromètric del conjunt del mur durant l'estiu. 

Per acabar el conjunt es disposa d'una malla de fibra de vidre, més coneguda com a mallatex, 

entre els rastrells i l'acabat de la façana ventilada per evitar l'entrada d'insectes dins la cambra 

d'aire. 
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3.3.1.2 FORJAT MIXT FORMIGÓ - FUSTA 

Per a l'elecció del forjat s'han considerat dues opcions que siguin òptimes d'acord amb 

l'estructura vertical dels panells d'entramat lleuger. 

Per una banda el tauler massís de fusta laminada és una opció força estesa. Aquests taulers 

però, necessiten d'una gran quantitat de fusta, que prové dels països Nòrdics. A més a més, 

aquesta solució presenta problemes pel que fa a la transmissió de soroll per impacte.  

 

 

Il·lustració 31: Tauler contralaminat, font: www.infomadera.net 

 

S'opta doncs per una solució mixta de fusta i formigó. Es disposa d'una capa de compressió de 

6 cm sobre bigues de fusta de pi d'una secció normalitzada de 14x28 cm (caldria fer els càlculs 

oportuns).  

És necessària la interposició d'uns connectors entre les bigues de fusta i la capa de compressió 

per permetre als dos materials col·laborar entre ells; el resultat serà una estructura solidària 

on, per efecte de les càrregues verticals, el formigó resultarà principalment comprimit i la fusta 

principalment traccionada. L'estructura mixta fusta-formigó resultarà millor respecte  d'una 

estructura solament de fusta, sent més rígida i resistent, on també milloraran el 

comportament dinàmic (vibracions) i l'aïllament acústic. 
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Il·lustració 32: Forjat mixt de fusta i formigó, font: www.tecnaria.com 

Els connectors es col·locaran al llarg de la biga cada 16 cms aproximadament i en diferents 

direccions. 

Sobre les bigues de fusta s'hi col·loca un tauler de fusta de 19 mm de gruix a mode d'encofrat 

no recuperable i sobre aquests s'hi disposa una làmina transpirable impermeable que eviti el 

contacte entre la fusta i el formigó, evitant que la fusta absorbeixi l'aigua del formigó. 

 

3.3.1.3 MUR PANTALLA ASCENSOR 

Donades les característiques de l'habitatge es necessària la instal·lació d'un ascensor. Per 

formalitzar el forat de l'ascensor es construeix un mur pantalla de formigó armat al seu voltant 

de 30 cms. Per la banda exterior es disposa el mateix panell prefabricat que a la resta de la 

casa, evitant el pont tèrmic. 

Aquest mur també serveix per donar estabilitat al conjunt de l'habitatge. Aquest tipus de 

construccions acostumen a ser de dues plantes, i el sistema garanteix la seva estabilitat a 

través del recolzament d'unes parets amb les altres i amb el forjat, però l'habitatge d'aquest 

treball consta de quatre plantes contigües, essent menys estable a les càrregues de vent, així 

l'element vertical de l'ascensor riostra l'edifici a càrregues horitzonals. 

 

3.3.1.4 UNIONS DE L'ESTRUCTURA 

- Entre panells 

Els panells s'uneixen entre si a través d'uns cargols d'acer inoxidable. Aquestes unions no es 

consideren rígides, com les habituals de les estructures de formigó, es per això que s'intenta 

buscar unes unions més rígides a través d'altres elements, que garanteixin l'estabilitat del 

conjunt. 
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- Fonamentació i panells 

La unió tant de les sabates corregudes com del mur de contenció amb els panells autoportants 

s'aconseguirà a través d'unes esperes de l'armat dels elements de formigó. Aquestes esperes 

s'ancoraran a l'interior dels panells. Es col·locarà sobre el mur i sobre els elements de  formigó 

de la fonamentació, una làmina anticapil·laritat , per separar el formigó de la fusta. 

- Mur pantalla de l'ascensor 

Amb el mateix sistema que la fonamentació, es disposaran unes esperes metàl·liques al mur 

pantalla que lliguin amb el mur portant exterior. 

D'altra banda aquest mur pantalla tindrà continuïtat amb la capa de compressió de cada forjat, 

d'on en sortiran unes esperes per formalitzar una unió rígida. Els 6 cm de capa de compressió 

actuen a manera de diafragma rígid i per tant canalitzen els esforços horitzontals cap el nucli 

rígid, es a dir a la pantalla de l'ascensor. 

- Cinta d'estanqueïtat 

Les pèrdues tèrmiques per les infiltracions d'aire poden ser molt significatives alhora d'avaluar 

la demanda de calefacció, per tal d'evitar aquestes infiltracions no desitjades s'instal·len unes 

bandes d'un material elàstic, com podria ser el neoprè, en les diferents unions de l'estructura: 

entre panells, el forjat i els panells, la fonamentació i els panells, etc. 

Aquestes bandes s'instal·laran també els tancaments practicables de l'edifici.  

 

3.3.2.- FONAMENTACIÓ I MUR DE CONTENCIÓ 

La fonamentació ve determinada pel tipus de sistema estructural escollit, així la fonamentació 

consistirà en una sabata correguda sota el mur autoportant. 

Per salvar el desnivell de la parcel·la es necessari disposar d'un mur de contenció. Aquest mur 

de contenció serà de 28 mts de llargada total i 3 mts d'alçada, amb junts de construcció cada 5 

mts, més el cantell de 0,60 mts de la sabata correguda que hi haurà a sota.  

D'una amplada estàndard de 30 cm s'hi col·loca per la cara exterior, 12 cm d'aïllament tèrmic 

de poliestirè extruït (XPS). S'ha escollit aquest aïllament per la seva resistència mecànica i per 

la seva estructura de bombolla tancada, que el fa capaç de mullar-se sense perdre les seves 

propietats. Ambdós factors són importants al considerar que el mur estarà en contacte amb el 

terreny. 

Sobre aquest aïllament s'hi disposarà una làmina impermeable que protegeixi l'aïllament i de 

la possible filtració d'aigua del terreny cap a l'interior de la casa; per protegir la làmina 

impermeable de l'erosió s'hi col·loca davant una làmina geotèxtil, i entre aquesta i el terreny, 

una làmina nodular (coneguda com a "huevera") com a sistema de drenatge. 
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3.3.3.- FORJAT EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

En les plantes -03 i -02 el forjat esta en contacte amb el terreny, aquest forjat es soluciona de 

la següent manera. 

Sobre el terreny compactat s'hi disposa una capa de 15 cm de graves compactades, que evitarà 

en lo possible l'ascensió d'humitat per capil·laritat, sobre les graves s'hi col·loca una làmina de 

polietilè abans d'executar la solera de formigó armada únicament amb malla electrosoldada 

per evitar les fissures de retracció del formigó; no cal més armat ja que la solera no compleix 

cap funció estructural. 

Sobre la solera s'hi col·loquen 12 cms de poliestirè extruït (XPS). Altra vegada s'escull aquest 

aïllament per les seves capacitats de resistència mecànica, doncs a sobre hi haurà trànsit de 

persones, i també pel seu comportament davant de la presència d'humitat. Sobre aquest s'hi 

col·loca una capa d'uns 4 cms de morter autonivellant, i una làmina d'escuma de polietilè per 

aplicar sota el parquet evitant que la humitat arribi a la fusta. 

 

3.3.4.- COBERTES 

Considerarem com a espai de coberta la coberta de la Planta -03, que alhora serà la terrassa de 

la planta -02, la terrassa del dormitori principal, a la Planta Primera, i la coberta d'instal·lacions, 

accessible des de la terrassa del dormitori principal. Totes aquestes cobertes seran del tipus de 

coberta plana invertida transitable. 

Sobre la solució de forjat adoptada al conjunt de l'habitatge s'hi disposarà una capa de formigó 

cel·lular per resoldre la pendent del 2-5%. Aquest formigó és un material lleuger, altament 

resistent i aïllant. Entre aquest i l'aïllament tèrmic s'hi disposa una làmina impermeable, que 

quedarà protegida pel propi aïllament.  

L'aïllament tèrmic consistirà en 12 cms de poliestirè extruït sobre el que s'hi disposarà una 

làmina geotèxtil. 

Com a acabat de la terrassa s'escull un entarimat de fusta de làrix sobre rastrells. Un dels 

factors que determinen l'elecció d'aquest paviment és el pes d'aquest; en un principi es 

considerava la instal·lació d'un paviment flotant sobre suports regulables, però el pes del tipus 

de rajoles per executar aquesta solució seria una sobrecàrrega significativa pel tipus 

d'estructura de l'habitatge (les rajoles es troben entre 11 i 18 kg per peces de 40x40x4cm). 

Per altra banda aquesta solució facilita la recollida d'aigües de la coberta plana; l'aigua 

s'escolarà per les juntes de 1 cm del paviment, i amb les pendents oportunes serà recollida pel 

canaló d'acer galvanitzat, disposat per l'exterior de l'edifici. Aquestes aigües 

s'emmagatzemaran en un dipòsit soterrat per al seu reaprofitament. 

En aquesta solució de coberta ha sigut innecessari  incloure una barrera de vapor per evitar les 

condensacions al tancament. Per comprovar aquesta dada s'ha utilitzat l'eina eCondensa2 

(aplicació gratuïta d'anàlisi de condensacions conforme al Codi Tècnic de l'Edificació). 
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Il·lustració 33: Diagrama de la pressió de vapor sobre el tancament de coberta, 

font: aplicació eCondensa2 

La barana de coberta transitable serà de vidre amb muntants d'acer inoxidable cada 1,5 mts 

com a màxim, i aquest vidre serà de seguretat laminat. 

L'altra tipologia de coberta present en l'habitatge es troba sobre el badalot de coberta que 

allotja la sala de màquines de l'ascensor, aquesta es soluciona d'una manera més senzilla que 

l'anterior. Sobre els 20 cm de formigó que formen part de l'estructura del forat de l'ascensor 

s'hi col·loquen 12 cm d'aïllament de poliestirè extruït. 

Com a acabat de la coberta es disposa una xapa grecada de 6 mm sobre una làmina de nòduls 

de polietilè entre els que circula l'aire, per evitar condensacions. La làmina de nòduls es 

col·loca sobre un taulell de fusta sobre rastrells també de fusta amb cambra d'aire ventilada. 

Amb els rastrells s'executarà la pendent de la coberta, del 7%. 

Amb la xapa grecada aconseguim resoldre l'acabat i la impermeabilització del sistema. La 

recollida d'aigües també es farà a través d'un canaló d'acer galvanitzat. 

 

3.3.5.- PASSAREL·LA D'ACCÉS 

En un primer moment la passarel·la d'accés es plantejava metàl·lica però s'ha buscat una 

solució que harmonitzes amb el conjunt de la casa. Així doncs, la passarel·la es resol també 

amb fusta.  

Per solucionar la problemàtica de la llum a cobrir, de 5,47 mts, l'estructura d'aquesta 

passarel·la respon a la tipologia de biga Fink. 

La biga Fink funciona de tal manera: a la llum a cobrir s'hi disposa un muntant vertical al centre 

de la llum, sobre el que descansa l'estructura horitzontal. A l'extrem inferior del muntant s’hi 

col·loca un tirant, que l'estintola. Gràcies a la tensió que es crea amb aquest mecanisme el 

muntant actua com un puntal i divideix la llum en dos trams. Aquest puntal intermedi actua a 
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manera de nus fictici, controlant en tot moment les fletxes i vibracions d'aquesta passarel·la 

peatonal. 

Aquest sistema s'empra per llums molt majors amb la interposició de muntants secundaris i 

terciaris que enllacen amb una única biga. 

  

Il·lustració 34: Armadura de la biga d'Albert Fink,  

font: Al voltant de la biga d’Albert Fink, de Robert Brufau 

Així la biga de l'estructura es considera com una biga contínua de dos trams, de 2,74 metres 

cada un aproximadament. 

L'estructura consistirà en dues bigues de fusta massissa de pi a cada banda de la passarel·la, 

entre mig de les dues, al centre de la llum, s'hi col·locarà un muntant de fusta, roscat d'una 

biga a l'altra. 

Les bigues recolzaran de dos en dos sobre un perfil metàl·lic en L. Aquest perfil disposarà d'uns 

encaixos que s'introduiran dins de la mateixa biga. A banda i banda les bigues aniran roscades 

als encaixos del perfil. El perfil anirà roscat a l'estructura del mur portant de la casa i al cèrcol 

de formigó de l'entrada de la parcel·la. 

 

Il·lustració 35: Dibuix 3D de com seria el perfil metàl·lic en L 
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Del mateix perfil en sortirà un rodó metàl·lic que anirà fins al muntant de fusta, complint la 

funció del tirant. 

La part trepitjable de la passarel·la seran uns taulons d'uns 4 cm de gruix que aniran d'un 

conjunt de bigues a l'altre en sentit transversal, amb una amplada total de 1,32 mts. Aquests 

taulons es disposen sobre un taulell de fusta que es col·locarà sobre cada conjunt de bigues, 

d'aquesta manera s'aconsegueix fer arribar el nivell de la passarel·la a la cota del paviment de 

l'habitatge, a l'hora que també s'evita l'estancament d'aigua sobre la part estructural de la 

passarel·la. 

Sobre els taulons s'hi col·loquen uns muntants d'acer inoxidable, cada metre i mig 

aproximadament, per formalitzar la  barana. De barana a barana hi aniran uns cables perquè 

l'estructura de la passarel·la en conjunt sigui visualment més lleugera. 

3.3.6.- PORXO D'ENTRADA A LA PLANTA PRINCIPAL 

El sostre i terra del porxo d'entrada s'han de solucionar com tancaments en contacte amb 

l'exterior. Per una banda el terra es resolt com una coberta. 

Sobre la solució de forjat adoptada al conjunt de l'habitatge s'hi disposarà una capa de formigó 

cel·lular per resoldre la pendent del 2%. Sobre aquesta capa s'hi col·locarà la làmina 

impermeable i la làmina geotèxtil sobre la que anirien els rastrells i els llistons del paviment de 

fusta.  

L'aïllament tèrmic de 12 cm de poliestirè extruït en aquest cas es disposarà per sota del forjat, 

entre biga i biga, i es cobrirà amb el fals sostre. 

Per resoldre el sostre es disposen 12 cm de poliestirè extruït a l'entrebigat del forjat superior, 

que es tindrà la mateixa solució que a la resta de la casa, i es col·loquen llistons de fusta a 

mode de fals sostre ancorats a les bigues. 

 

3.3.7.- ESCALES INTERIORS 

Les escales interiors s'han volgut projectar metàl·liques per una qüestió estètica. La petja i la 

contrapetja de les escales es fa amb una xapa metàl·lica perforada doblegada, que permetrà el 

pas de llum i serà visualment lleuger. 

El forat de l'escala es formalitzarà amb les bigues de fusta del forjat, que aniran encerclades 

per la banda interior del forat amb una pletina metàl·lica, unida a les bigues a través de 

cargols. Dues pletines més es soldaran a aquesta pletina perimetral, a banda i banda del forat, 

que aniran des d'un forjat fins al forjat superior. A aquestes pletines hi anirà soldada la xapa 

metàl·lica perforada. 
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Il·lustració 36: Dibuix 3D de les escales metàl·liques 

Una de les pletines servirà també per ancorar els muntants de la barana metàl·lica. 

Per que aquestes escales vibrin menys al pas de les persones, pot donar-se més gruix a la xapa 

perforada. 

El primer tram d'escales però, el que va des de la planta -02  a la planta -01, estarà 

compartimentat de la resta de l'espai, per evitar la fuga de calor cap a la planta -02, que al ser 

de menys ús tindrà una temperatura inferior. A l'estar compartimentades es decideix optar per 

una altra solució diferent a les escales metàl·liques, aquestes seran de fusta encaixades a una 

subestructura metàl·lica.  

 

3.3.8.- VOLADÍS DEL BALCO 

A la façana Sud-oest es disposa un balcó en voladís, accessible des de la Planta Principal. 

L'estructura d'aquest voladís es farà amb un sistema de tornapuntes amb muntants de fusta 

de pi de 14x14 cm. Les tornapuntes queden definides com  a un element lineal de fusta o 

metall inclinat que uneix dues peces, una horitzontal i una altra vertical, i transmet part de la 

càrrega de la vertical a l'horitzontal. 

Els muntants de fusta recolzaran a l'estructura de la casa, per una banda a les bigues del forjat 

i per l'altra als muntants que formen part dels panells autoportants. 
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Il·lustració 37: Dibuix del sistema de tornapuntes del voladís 

 

Les unions entre els muntants de fusta i d'aquests amb l'estructura es farà a través de perfils 

metàl·lics que quedaran ocults a dins dels propis muntants, aquests perfils aniran roscats 

transversalment al perfil del muntant i perpendiculars a la part estructural de la casa. 

 

 

Il·lustració 38: Sistema de fixació dels elements de fusta, font: www.kunstler.com.ar 
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Il·lustració 39: Model 3D del voladís 

Per sustentar la part volada on no s'hi pot disposar de tornapuntes s'interposen 

transversalment als perfils anteriors uns altres perfils de fusta. 

Sobre els muntants horitzontals hi anirà el forjat del voladís que consistirà en una capa de 

compressió de 6 cm que servirà també per executar la pendent per evacuar l'aigua de la pluja; 

com a encofrat perdut i suport d'aquesta capa de compressió es col·locarà un tauler de fusta, 

clavat als mateixos muntants horitzontals. 

Com a acabat es col·locarà un paviment de fusta sobre rastrells de fusta. 

Entre l'obertura practicable per accedir a aquest voladís i la capa de compressió s'hi col·locaran 

5 cm de poliestirè extruït, que evitin el pont tèrmic. 

 

3.3.9.- TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS 

3.3.9.1 MARCS 

A pesar que en els últims anys la finestra de fusta ha perdut bastant presencia enfront de les 

d'alumini o PVC, en l'actualitat, la finestra de fusta està tornant a agafar força i ocupar un 

important paper en la construcció. 

El primer avantatge de  les finestres de fusta és la d'estar fabricades amb un material natural, 

renovable i respectuós amb el medi ambient. 

Pel que fa a característiques tècniques, les finestres de fusta ofereixen màximes prestacions en 

estanqueïtat, resistència al vent i aïllament acústic. A igualtat de vidres emprats i sense la 

necessitat d'emprar trencament de pont tèrmic les finestres de fusta presenten valors inferiors 

de transmitància tèrmica que les d'alumini i similars. 

El manteniment de les finestres és potser el que porta a moltes persones a decantar-se per un 

altre material abans que per la fusta, això es soluciona escollint un tipus de fusta i tractament 

protector adequat per a las classe d'ús. Amb un vernís a l'aigua seria suficient en aquest cas. 
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Els marcs seran de fusta laminada, fet que millora l'estabilitat envers la fusta massissa i permet 

un major aprofitament del material. Per millorar-ne la permeabilitat a l'aire les obertures seran 

abatibles; per tal de disminuir l'efecte de les infiltracions sobre la demanda de calefacció de 

l'edifici les finestres tindran una permeabilitat a l'aire de classe 4, molt per sota dels màxims 

establerts per la normativa. 

Dues de les obertures seran fixes, una en façana Nord-oest, a la Planta Principal, i l'altra també 

en la mateixa planta, en la façana Sud-est, de 2 d'amplada per 1,5 d'alçada. Aquestes dues 

obertures es consideren únicament miradors. 

 

3.3.9.2 VIDRES 

Els vidres que s'han escollit són dobles de baixa emissivitat, amb un perfil 4/16/6, això vol dir 

que la composició d'aquest serà un vidre monolític de 4mm, separat per una cambra d'aire de 

16 i un altre vidre de 6mm. 

El tractament de baixa emissivitat, aplicat al segon vidre, millorarà la transmitància del vidre, 

passant d'un valor U= 2,7 W/m2K a una U= 1,6 W/m2K, així es reduiran les pèrdues de calor des 

de l'interior. 

La diferència de gruix entre els vidres millorarà l'aïllament a sorolls d'alta freqüència, la 

diferència d'espessors evita els efectes de coincidència en fenòmens de ressonància. 

 

3.3.9.3 ELEMENTS DE SOMBREIG 

A les obertures en les façanes que reben la incidència del raigs del sol, que en aquest cas són 

totes les finestres en façana Sud-est i Sud-oest, es disposa d'elements de sombreig. Aquests 

consistiran en porticons. 

Per tal de no trencar l'estètica exterior de l'edifici s'utilitzaran els mateixos llistons de fusta de 

làrix que conformen la façana ventilada, aquests s'incorporaran a un marc de fusta. Els llistons 

seran fixos, no orientables, espaiats entre ells uns 10 cm. 

El marc serà corrugable en les obertures de dimensions majors (en l'habitació principal i la sala 

d'estar - menjador), i practicable de dues fulles en la resta de finestres. 

 

Il·lustració 40: Marc corrugable, font: www. www.gravent.es 
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Il·lustració 41: Marc practicable, font: www. www.gravent.es 

 

3.3.9.4 PORTES EXTERIORS 

La porta d'accés en planta principal, la de la bugaderia en planta -02 i la de l'espai 

d'emmagatzematge en planta -03 seran de fusta massissa de pi de 2,10 mts d’alçada per 0,80 

mts d’amplada, excepte la d'accés que serà de 90 cm d'amplada, muntades sobre bastiment de 

fusta. 

La porta d'accés a la sala de màquines de l'ascensor serà metàl·lica d'obertura cap a l'exterior. 

Les mesures seran de 2,10 mts d’alçada per 0,80 mts d’amplada. 

 

3.3.10.-  ACABATS INTERIORS 

3.3.10.1 ENVANS 

Els envans interiors es resoldran amb panells de fibra gruix amb muntants de fusta, entre els 

quals s'incorporarà un gruix de 4 cm d'aglomerat de suro, permetent el pas de les 

instal·lacions. L'envà tindrà un gruix total de 10 cm i cada panell de fibra guix serà de 1 cm. 

Els panells de fibra guix estan compostos d'una barreja homogènia de guix i cel·lulosa, 

provinent del reciclatge de paper. 

Els muntants de fusta redueixen la transmissió de soroll per vibració envers els muntants 

metàl·lics. 

L'aglomerat de suro per a l'envà serà acústic i aïllarà acústicament unes estances de les altres. 

S'utilitza el suro enlloc de la llana d'ovella utilitzada en l'exterior perquè l'aglomerat de suro es 

més dens i es comportarà millor com aïllament acústic aeri. Aquest però, com a aïllament 

tèrmic seria inferior a la llana; al trobar-nos dins l'habitatge no necessitem aquesta capacitat 

tèrmica als envans.  

És un recurs natural renovable que s'obté de l'escorça de les sureres. L'aglomerat esta 

constituït per granulat de suro, aglutinat entre si per la pròpia resina natural del material. No 
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es atacat pels insectes i presenta una gran resistència als agents químics. En el cas de 

convertir-se en un residu és totalment biodegradable. 

El panell de fibra guix té un coeficient de difusió del vapor µ=13 i l'aglomerat de suro µ=5, així 

el conjunt de l'envà no presentarà problemes en les estances humides. 

 

3.3.10.2 PAVIMENTS 

El paviment interior serà de parquet flotant de fusta, col·locat sobre una lamina d'espuma de 

polietilè de 2-3mm, evitant que la humitat arribi a la fusta i millorant la transmissió del soroll 

per impacte. La tarima flotant es compon d'una base inferior d'estabilització, i dues o més 

capes de fusta, de les quals l'o les intermèdies solen ser de fusta resistent i barata, com a pi o 

avet, i la superior o d'acabat, de fusta noble, que en aquest cas serà de làrix d'un gruix no 

inferior als 2,5 mm. 

Com a subbase es disposarà una capa de morter autonivellant per eliminar les irregularitats. 

Ja que la fusta es propensa al moviment per variacions de temperatura i humitat, a les 

estances humides, com bugaderia, banys i cuina, s'instal·la un altre paviment. En aquest cas es 

disposarà de gres porcellànic, que s'instal·larà amb una capa de ciment cola de capa gruixuda, 

que permeti salvar les petites irregularitats del suport. En les cambres higièniques es disposarà 

també d'una làmina impermeable sota el paviment. 

 

3.3.10.3 FALS SOSTRES 

Per facilitar la col·locació dels envans interiors es disposa un fals sostre de fibra guix, per tant 

hi haurà zones on les bigues es deixaran vistes. El fals sostre es despenjarà de les bigues de 

fusta. 

 

3.3.11.- ACABATS EXTERIORS DE LA PARCEL·LA 

3.3.11.1 PAVIMENT 

El paviment de la parcel·la, pel que fa al nivell de la Planta -02, serà de gres porcellànic per a 

exterior sobre una capa ciment cola. Aquest tipus de rajola té una mínima absorció d'aigua, un 

0,5%, que la fa molt resistent a les gelades i els canvis de temperatura.  

La disposició d'aquest paviment obliga a col·locar juntes de dilatació cada 16-25 m2 i al 

contacte amb el mur, de com a mínim 10 mm d'amplada. Aquestes poden fer-se amb massilla 

elàstica. Així s'evitarà que els moviments de dilatació del material afectin a la disposició del 

paviment. La junta de col·locació serà de 2 mm. 

Pel que fa a la Planta -03 es deixarà el terreny sense pavimentar. 
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3.3.11.2 BARANES 

Les baranes per salvar el desnivell entre la Planta -02 i la Planta -03, i les de l'escala perimetral 

de la parcel·la seran les mateixes que les disposades a les diferents terrasses, de vidre i amb 

muntant d'acer inoxidable. 

 

3.3.11.3 ESCALES 

L'estructura de les escales es mantindrà pel que fa al primer tram i segon tram d'accés al nivell 

de la Planta -02. Pel que fa a les escales per accedir d'aquest nivell al de la Planta -03 es 

substituiran per unes que segueixin el tram anterior, amb la mateixa direcció i pendent. 

L'estructura d'aquestes noves escales serà de formigó. Ambdues escales es revestiran amb el 

paviment de gres porcellànic instal·lat a la resta de la parcel·la i terrasses. 
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ANNEXES 

ANNEX 1.- AVALUACIÓ ENERGÈTICA 
No seria del tot encertat comparar completament la construcció actual amb la proposada, 

doncs les superfícies i el volum de l'habitatge es completament diferent. Tot i així es pretén 

avaluar la millora de les noves solucions constructives amb la incorporació d'aïllament en tots 

els tancaments exteriors, de la millora de les fusteries i de la nova distribució d'obertures. 

Per a fer tal comparació s'ha emprat l'eina unificada LIDER-CALENER proporcionada pel 

Ministeri d'Indústria i de Foment que avalua la demanda energètica i del consum energètic del 

nostre edifici comparant-lo amb un edifici base. Annexe  

Una de les dades a avaluar es la variació de transmitància tèrmica dels tancaments i les 

obertures de l'habitatge. Amb aquesta dada sabrem la quantitat d'energia que travessa, per 

unitat de temps, i unitat de superfície de l'element constructiu quan entre aquestes cares hi ha 

una diferència de temperatura d'1 grau entre l'interior i l'exterior. 

La transmitància tèrmica U s'acostuma a representar amb les unitats W/m2K. 

Quant menor és el valor de la transmitància tèrmica significa que té millors propietats aïllants. 

Taula 1: Taula comparativa dels valors U de transmitància tèrmica en W/m
2
K. 

Tancament Habitatge Actual Límit CTE-HE (D) Habitatge Proposta 

Façana 3,03 0,6 0,25 

Coberta plana 1,94 0,4 0,23 

Coberta inclinada 2,31 0,4 - 

Mur contacte terreny 2,94 0,6 0,26 

Forjat en contacte terreny 3,24 0,6 0,24 

Obertures 
 

5,33 2,7 1,64 

marc 10% 
vidre 

2 
5,7 

marc 10% 
vidre 

2 
1,6 

 
 
El fet fet que els tancaments i obertures de l'habitatge actual es trobin al voltant de 5 vegades 
per sobre dels límits establerts per la norma es deu principalment a que a la construcció, que 
data de l'any 1960, no s'hi va incloure cap tipus d'aïllament tèrmic.  
La incorporació d'aquest tipus de material es essencial per garantir un consum d'energia 
raonable per mantenir les temperatures interiors de confort. 
 
Pel que fa a les obertures, tot i tenir els marcs de fusta, la mala seva col·locació provoca la 
permeabilitat a l'aire, així les infiltracions d'aire no desitjades dispararien encara més el 
consum de calefacció. Per altra banda, els vidres monolítics són incapaços d'arribar a les 
prestacions que es necessiten avui en dia. 
 
Per altra banda es comprova la capacitat aïllant de les solucions constructives que s'han 
proposat per al nou habitatge. Totes les solucions es troben molt per sota dels límits de la 
normativa, i amb valors  
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Seguidament es compara la demanda d'energia de l'edifici actual i de la proposta. Tot i els 
càlculs, la construcció actual no disposa de sistemes de calefacció ni refrigeració, així seria un 
càlcul de la energia que es necessitaria si aquests sistemes estiguessin en funcionament 
donades les característiques de l'habitatge actual.  
 

 

 
Il·lustració 42: Definició geomètrica del programa Lider-Calener de la casa actual, 

orientada a Nord 

 
 

 

 
Il·lustració 43: Captura dels resultats del càlcul de la demanda d'energia de 

l'habitatge actual amb l'eina Lider-Calener. 
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Tal com s'ha esmentat abans, la incorporació d'aïllament tèrmic es un factor clau per evitar 

consums desmesurats d'energia per garantir les condicions de temperatura. Aquest és 

principalment el motiu de que siguin necessàries 5 vegades més d'energia, tal com s'observa  

la gràfica, per calefactar l'habitatge respecte a l'edifici base d'acord a la normativa. 

L'altre factor que es condicionant pel que fa a la demanda de calefacció es la falta d'incidència 

del sol sobre la construcció. Tot i la mala disposició de les obertures en façana Nord-oest, es la 

situació de l'habitatge que es troba 'enclotat' a la parcel·la el que provoca que no li arribi la 

llum solar. Aquesta característica, negativa pel que fa a la demanda de calefacció, es positiva 

en la demanda de refrigeració, ja que a l'estiu pràcticament no tenim guanys solars. 

Com s'esmenta abans la permeabilitat de les fusteries i els valors de transmitància molt elevats 

de les obertures es tradueixen en una demanda més elevada. 

 

 

Il·lustració 44: Definició geomètrica del programa Lider-Calener de la casa proposada, 

orientada a Nord 
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Il·lustració 45: Captura dels resultats del càlcul de la demanda d'energia de 

l'habitatge proposat amb l'eina Lider-Calener. 

Tot i tenir uns valors de transmitància tèrmica molt per sota dels límits, ha estat complicat 

arribar a uns valors de demanda de calefacció per sota de la demanda límit. Una de les 

principals raons es la falta de compacitat del nou edifici; el nou volum té una gran superfície en 

contacte amb l'exterior, això augmenta la superfície d'intercanvi de temperatura i representa 

un major consum de calefacció. 

Per garantir aquesta demanda de calefacció s'ha millorat la permeabilitat de les fusteries al pas 

de l'aire, evitant infiltracions d'aire que provocarien un augment de la demanda de calefacció. 

Es van augmentar els gruixos de aïllament tèrmic de poliestirè extruït, de 10 a 12 cm, ens els 

tancaments de coberta i de contacte amb el terreny. 

Es van millorar els envidraments, d'uns vidres dobles a uns de dobles de baixa emissivitat, 

reduint les pèrdues cap a l'exterior, i augmentant el gruix de la cambra entre ells. 

També es van reubicar les obertures dels banys, en un principi en façana Nord-est, per situar-

los desprès en la Sud-est. Així es potenciaven els guanys solars en aquestes estances, 

disminuint la demanda de calefacció. I es va reduir la grandària de l'obertura en façana Nord-

oest de la Planta Principal. 
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Il·lustració 46: Captura dels resultats del càlcul del consum d'energia de 

l'habitatge proposat amb l'eina Lider-Calener 

 

Per saber el consum aproximat que tindria l'habitatge proposat s'ha calculat aquest consum 

amb una instal·lació mixta de calefacció i aigua calenta sanitària. Amb una caldera 

convencional de gas natural de 30 kW i un 60% de la producció d'aigua calenta cobert per la 

instal·lació de plaques solars. També s'hi ha instal·lat un equip de termo-acumulació amb una 

capacitat de 100 l, diferenciat de l'acumulador de la instal·lació de captació solar. 

S'ha estipulat aquest 60% a partir del càlcul de la superfície mínima que es necessitaria per 

cobrir el mínim del 50%  establert pel Document Bàsic d'Estalvi d'Energia. Fruit d'aquest càlcul 

es disposen 2 plaques solars, que amb 2 m2 de superfície de captació cadascuna, estem força 

per sobre del mínim del 50%, que demanava un mínim de 2,09 m2 de superfície de captació . 

Aquests càlculs es troben a l'apartat de justificació del Document Bàsic HE d'aquest mateix 

document. 

Donada la demanda de refrigeració no es disposen d'equips per aquesta funció, es suposa que 

el propi disseny de la casa conjuntament amb la ubicació d'aquesta podrien satisfer aquesta 

necessitat.  
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Il·lustració 47: Taula resum dels resultats del consum d'energia no renovable de 

l'habitatge proposat amb l'eina Lider-Calener 

Segons els càlculs de l'eina Lider-Calener l'edifici proposat consumiria 10.303,8 kWh a l'any en 

calefacció i 1.832,6 kWh a l'any en producció d'aigua calenta sanitària, el que equivaldria a 

unes emissions de C02 de 2.448,9 kg per any. 

 
Il·lustració 48: Qualificació energètica d'edificis (kg CO2/m

2
 per any) 

D'acord a la qualificació energètica actual dels edificis, l'edifici de la proposta obtindria una 

qualificació energètica de B (9,1 kg CO2/m2 per any); es podria millorar a una A substituint la 

caldera de gas natural que s'ha disposat per una de biomassa. 
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ANNEX 2.- DECRET 141/2012 D'HABITABILITAT 

Sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d’habitabilitat 

L'aplicació del RD 141/2012 queda definit en el article 1 del Primer capítol del RD: 

Objecte 

Aquest Decret regula les condicions mínimes d’habitabilitat que han de tenir tots els 

habitatges en el territori de Catalunya, diferenciant: 

a) Habitatges de nova construcció, per als quals s’aplica l’annex 1. 

 

Annex 1 - Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció 

Apartat 1 - Definicions 

A l’efecte del que preveu aquest annex, s’entén com a: 

Habitatge practicable: l’habitatge que, sense ajustar-se a tots els requeriments de l’habitatge 

accessible, permet, a les persones amb mobilitat reduïda, l’accés i la utilització de manera 

autònoma dels espais d’ús comú, les habitacions, la dotació higiènica mínima i l’equip de cuina 

en les condicions definides a l’apartat 3.4. 

Habitatge flexible: l’habitatge concebut de manera que faciliti la seva adaptabilitat a les 

necessitats canviants dels ocupants i que resti obert a la intervenció dels usuaris en la seva 

compartimentació. 

Espais intermedis amb l’exterior: els que, situats fora de l’envolupant tèrmic de la superfície 

habitable interior i que no disposin de calefacció ni refrigeració, puguin oferir una resposta 

versàtil i eficaç davant dels condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les possibilitats 

d’estalvi energètic de l’habitatge en les diferents estacions climàtiques i orientacions. Es 

consideren espais intermedis amb l’exterior les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses 

cobertes. 

Dotació higiènica obligatòria: és el conjunt d’aparells higiènics que correspon a un habitatge, 

segons el nombre d’habitacions. 

Longitud de façana: la que resulta de mesurar la línia recta que uneix els punts extrems de la 

porció de façana que limita l’habitatge. 

Perímetre de façana de l’habitatge: el que resulta de la suma de les longituds de cada una de 

les façanes que donin a un espai obert, pati d’illa o de parcel·la que definides pel planejament 

vigent en cada cas siguin aptes per complir les condicions exigides de ventilació i il·luminació. 

Per considerar porcions de façanes diferents, les longituds d’aquestes façanes han de formar 

entre si un angle amb un valor situat entre 60º i 120º, sense tenir en compte els cossos 

sortints, i en cas d’una façana a pati de parcel·la, la longitud de façana és el màxim polígon 

còncau que es pot inscriure en planta. 

Superfície útil interior: és la superfície compresa dins el perímetre definit per la cara interna 

dels tancaments de cada espai habitable. 
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Del còmput de superfície útil, en quedarà exclosa la superfície ocupada pels tancaments 

interiors de l’habitatge, siguin fixes o mòbils, pels elements estructurals i per les canalitzacions 

o conductes amb secció horitzontal superior a 0,01 m², així com les superfícies de les zones 

amb una alçada lliure inferior a 1,90 m sota sostre horitzontal o a 1,50 m en els espais sota 

coberta amb pendent igual o superior als 45º. Quan l’habitatge es desenvolupi en més d’una 

planta, encara que hi hagi mitjans de circulació mecànica, aquests s’hauran de comunicar 

sempre per una escala interior i la superfície ocupada per l’escala interior es comptabilitzarà 

com a superfície útil. 

Llums directes: en els espais d’ús comú (excepte cuines) i les habitacions, qualsevol punt de la 

seva obertura obligatòria a l’exterior ha de tenir la visió, dins d’un angle de 90º la bisectriu del 

qual sigui perpendicular a la façana, d’un segment horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la 

façana a una distància de 3 m. S’exclouen d’aquesta exigència els edificis que s’implanten en 

nuclis urbans antics amb carrers d’amplada inferior als 3 m. En aquest cas s’ha de justificar la 

llum directa resultant. 

Apartat 2 - Requisits d’habitabilitat exigibles als edificis d’habitatges 

No és d’aplicació en el present treball. 

Apartat 3 - Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges 

3.1 Habitabilitat i ocupació 

Tots els habitatges han de constar, com a mínim, d’una estança o sala d’estar menjador, una 

cambra higiènica i un equip de cuina; i tenir una superfície útil interior no inferior a 36 m². 

Quan l’estança sigui un únic espai haurà de permetre la compartimentació d’una habitació de 

8 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació perdin els seus requisits obligatoris. Es compleix. 

 

3.2 Sostenibilitat i estalvi energètic 

Els habitatges han de ser concebuts atenent l’aprofitament de les condicions naturals del 

clima. En particular, disposaran d’elements arquitectònics que, tenint en compte la relació 

interior-exterior, proporcionin una resposta sostenible als requeriments climàtics; en aquest 

sentit hauran de complir la normativa vigent en matèria d’eficiència energètica. Es compleix. 

 

3.3 Compartimentació 

1. La compartimentació de l’habitatge serà lliure, amb l’única limitació que els espais destinats 

a les habitacions es puguin independitzar i que els destinats a cambres higièniques siguin 

recintes independents. Es compleix. 

 

2. La compartimentació de l’habitatge podrà ser concebuda amb criteris de flexibilitat, sempre 

que es mantinguin inalterables, de conformitat amb el projecte tècnic original: la dotació 

obligatòria de caràcter fix consistent en l’equip de cuina i les cambres higièniques, els 

elements que tinguin una funció estructural o siguin elements comuns a l’edifici i els que 

conformin el tancament amb l’exterior. Es compleix. 
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3. Cap espai de l’habitatge no pot servir d’accés obligatori a qualsevol local que no sigui d’ús 

exclusiu del mateix habitatge. Es compleix. 

 
4. Les cambres higièniques no poden servir de pas obligatori a la resta de peces que integrin 
l’habitatge. S’admet que el rentamans estigui instal·lat en un espai de circulació sense 
considerar aquest com a cambra higiènica. Es compleix. 
 
3.4 Accessibilitat 
1. Els habitatges han de ser, com a mínim, practicables i han de complir les condicions 
següents: 

a) Quan l'habitatge es desenvolupa en un nivell. No és el cas. 
 
b) Si l’habitatge es desenvolupa en diferents nivells ha de tenir practicables els espais 
següents: l’accés, una cambra higiènica, la cuina i un espai d’ús comú o una habitació. 
Es compleix gracies a la instal·lació d'un ascensor. 
 
c) La porta d’accés a l’habitatge i les dels espais practicables han de tenir una amplada 
mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m. Es compleix. 
 
d) Els espais interiors destinats a la circulació que connectin l’accés a l’habitatge i els 
espais practicables han de tenir una amplada mínima d’un metre (1 m) i permetre la 
inscripció d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20 m) davant les portes d’accés 
als espais practicables, s’admet que el cercle d’1,20 m s’inscrigui amb les portes 
obertes, i 0,90 m per a la resta d’espais destinats a la circulació que donin accés als 
espais no practicables de l’habitatge. Es compleix, consultar Plànol justificatiu a la 
Memòria Gràfica. 
  
e) En els espais practicables s’ha de poder inscriure un cercle d’un metre i vint 
centímetres de diàmetre (1,20 m), lliure de l’afectació del gir de les portes i dels 
equipaments fixos de fins a 0,70 m d’alçada (sanitaris i mobiliari). Els recorreguts 
interiors d’aquests espais han de tenir una amplada mínima de pas de 0,80 m. 
Es compleix, consultar Plànol justificatiu a la Memòria Gràfica. 
 
f) Quan la cambra higiènica practicable disposi d’una dutxa enrasada amb el terra, la 
seva superfície computarà a l’efecte de permetre el cercle de maniobra d’1,20 m. 
 

2. Les portes d’accés als espais interns de l’habitatge que no siguin practicables han de tenir 
una amplada lliure mínima de pas de 0,70 m i una alçada lliure mínima de 2 m. 
Es compleix, consultar Plànol justificatiu a la Memòria Gràfica. 
 
3. L’amplada lliure mínima de les escales interiors d’un mateix habitatge serà de 0,90 m. 
Disposaran de baranes no escalables de 0,90 m d’alçada mínima. 
Es compleix, consultar Plànol justificatiu a la Memòria Gràfica. 
 
3.5 Alçada mínima habitable 
L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 2,50 m. En el cas 
de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada no serà inferior a 2,20 m. 
Es compleix. 
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3.6 Façana mínima 
1. Tots els habitatges han de disposar com a mínim d’una façana oberta a l’espai lliure exterior 
de l’edifici, definit així en el planejament corresponent, sigui aquest públic o privat. Aquesta 
façana ha d’oferir ventilació i il·luminació com a mínim a un dels espais de la zona d’ús comú 
de l’habitatge (EM), que no podrà ser exclusivament la cuina quan aquesta sigui segregada. 
Es compleix. 
 
2. El perímetre mínim de façana exigible als habitatges (L) es determina en funció de la seva 
superfície útil (S), i no podrà ser inferior a la relació S/9 mesurada en metres lineals.  
Es compleix. 
 
3. En l’habitatge desenvolupat en diferents plantes es comptabilitzaran les longituds de façana 
de cada nivell en què el forjat limiti amb la façana. 
 
3.7 Espais d’ús comú (EMC) estar + menjador + cuina. 
1. La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar (E), 
menjador (M), cuina (C), ha de ser suficientment àmplia, com a espai únic o compartimentat, 
per donar servei al llindar màxim de persones que poden residir a l’habitatge i permetre la 
mobilitat adient d’acord amb els criteris d’accessibilitat exposats en aquest Decret. La seva 
superfície mínima, en el cas que no estigui regulada per la normativa municipal, en cap cas 
serà inferior a 20 m². Es compleix. 
 
2. Dimensions dels espais d’ús comú. 
L’espai que contingui la sala d’estar (E) i/o el menjador (M) ha de permetre la inscripció entre 
paraments d’un cercle de diàmetre de dos metres i vuitanta centímetres (2,80 m). En aquest 
espai, el contacte amb la façana serà d’una amplada mínima de dos metres i vint centímetres 
(2,20 m), sense que s’admetin estrangulacions en planta inferiors a un metre i seixanta 
centímetres (1,60 m), llevat de pilars, sense comptabilitzar com a superfície útil d’espais d’ús 
comú aquelles zones d’amplada inferior com poden ser rebedors, passadissos o similars que es 
trobin annexes malgrat no tinguin porta. Es compleix, consultar Plànol justificatiu a la Memòria 
Gràfica. 
 
3 Dimensions de la cuina. 
A la cuina, l’espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o paraments ha de 
tenir una amplada mínima d’un metre (1,00 m), sense perjudici del que estableix l’apartat 
3.4.1.e). Aquestes condicions s’han de garantir tant si és peça independent com integrada amb 
EM. En el cas que l’espai de la cuina s’integri a la zona del menjador (M) o de la sala d’estar 
menjador (EM), la superfície vertical oberta que relacioni aquests espais no ha de ser inferior a 
tres metres i mig quadrats (3,50 m²). Es compleix. 
 
3.8 Habitacions 
L’habitació mínima serà de 6 m² i no s’admetran superfícies inferiors. Llevat que la normativa 
municipal disposi altres exigències superiors, en habitatges de tres habitacions o més, almenys 
en una de les habitacions s’hi haurà de poder inscriure un quadrat de 2,60 m de costat. En la 
resta d’habitacions, i en els habitatges de fins a 2 habitacions, s’hi ha de poder inscriure un 
quadrat de 2,00 m de costat. En aquestes habitacions, els quadrats de 2,60 m i de 2,00 m no 
podran ser envaïts pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge, i només 
s’admetran reduccions puntuals de 0,30 m per pilars sempre que no alterin la disposició 
normal dels llits; totes aquestes circumstàncies s’han d’acreditar gràficament en el projecte. 
Es compleix, consultar Plànol justificatiu a la Memòria Gràfica. 
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3.9 Ventilació i il·luminació natural 
1. Els espais d’ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació natural directa des 
de l’exterior mitjançant obertures d’una superfície no inferior a 1/8 de la seva superfície útil 
comptabilitzada entre 0 i 2,5 m d’alçada respecte del paviment. Es compleix. 
2. A l’efecte del càlcul de la superfície de ventilació i il·luminació, els espais intermedis tenen la 
consideració d’espais exteriors. 
 
3.10 Espais per a l’emmagatzematge 
1. Cada habitació ha de preveure un espai individual d’emmagatzematge que estarà dibuixat 
en el plànol per fer-ne la comprovació. L’espai que ocupi computarà als efectes de superfície 
mínima en el cas de situar-se a l’interior de l’habitació. L’espai tindrà una fondària mínima de 
0,60 m i 2,20 m d’alçada i una llargària d’1 m en el cas d’una habitació de més de 6 m² i 1,5 m 
si l’habitació és de més de 8 m². 
 
2. En cas d’armaris encastats computarà com a superfície útil l’espai de portes i marcs dins dels 
0,6 m de fons. S’admetran els espais fraccionats sempre que tinguin una amplada mínima de 
0,30 m. S’admetran alçades inferiors a les establertes, amb un mínim d’1,50 m, sempre que 
s’augmenti l’amplada fins a obtenir el volum equivalent establert. 
 
3.11 Cambres higièniques 
1. Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una dotació d’aparells destinats a la 
higiene, d’acord amb el quadre següent: 
 

 
 

En la proposta el nombre d'habitacions és igual a 3 i disposa de 3 vàters, 3 rentamans, 2 plats 
de dutxa i 1 banyera, per tant, es compleix. 
 
2. Els aparells destinats a la higiene se situaran a les cambres higièniques i la seva agrupació és 
lliure, llevat del rentamans, que es podrà situar a fora. Es compleix. 
 
3.12 Espai per rentar la roba 
Si la rentadora de roba s’integra en una cambra higiènica, tindrà la consideració de dotació fixa 
als efectes del compliment de les condicions d’accessibilitat per a persones amb mobilitat 
reduïda. Es compleix. 
 
3.13 Estenedor 
1. En tots els habitatges s’ha de preveure una solució per a l’eixugada natural de la roba, llevat 
d’impossibilitat derivada de normativa o d’ordenances municipals que caldrà acreditar. En 
aquests casos caldrà preveure l’eixugada mecànica. 
 
2. Aquest espai destinat a l’eixugada natural de la roba disposarà d’un sistema permanent de 
ventilació, estarà protegit de vistes des de l’espai públic i no haurà d’interferir en les llums 
directes de cap obertura necessària per a la il·luminació o ventilació exigides als espais d’ús 
comú o habitacions. 
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3. A més dels patis de ventilació regulats a l’apartat 2.5.1, es pot disposar de patis destinats a 
estendre la roba sempre que les seves dimensions permetin inscriure un cercle d’1,80 m de 
diàmetre. Podran ventilar i il·luminar caixes d’escales i cambres higièniques. 
 
4. Els estenedors també podran ser col·lectius, coberts o descoberts, protegits en tot cas de 
vistes des de l’espai públic. 
5. Quan l’espai comú d’eixugada de la roba doni servei a algun habitatge accessible caldrà 
garantir-hi l’accessibilitat. Si l’espai comú d’eixugada està a la coberta de l’edifici, no serà 
necessari fer pujar l’ascensor o plataforma elevadora fins a aquesta, si es preveu un altre 
sistema a l’interior de l’habitatge o a les zones comunes de l’edifici (eixugada mecànica, sala 
d’eixugada, etc.). 
 
3.14 Espais intermedis amb l’exterior 
Si els espais intermedis amb l’exterior són tancats, han de disposar d’una superfície vidrada no 
inferior al 60% de la seva superfície de façana. La superfície d’il·luminació i ventilació no ha de 
ser inferior a la suma de les superfícies d’il·luminació i ventilació de les estances que s’obrin a 
l’exterior. 
 
3.15 Dotació/equip 
Tots els habitatges han de disposar de: 

a) Serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat, d’acord amb la 
normativa vigent, i que l’edifici les tingui connectades a les xarxes de servei públiques, 
llevat dels comptadors individuals necessaris per a l’usuari final. Es compleix. 
 
b) Un equip higiènic que estigui format, com a mínim, per un rentamans, un vàter i una 
dutxa. Es compleix. 
 
c) Un equip de cuina que estigui format, com a mínim, per una aigüera i un aparell de 
cocció, i que disposi d’un sistema específic d’extracció mecànica sobre l’aparell de 
cocció connectat que permeti l’extracció de bafs i fums fins a la coberta. 
No s'han dimensionat les instal·lacions de l'habitatge, tot i que s'ha previst la ubicació 
de l'equip de cuina. 
 
d) La instal·lació completa per a un equip de rentada de roba. 
No s'han dimensionat les instal·lacions de l'habitatge, tot i que s'ha destinat un espai 
per l'equip de rentada de roba. 
 
e) Un porter electrònic o sistema similar que faciliti l’entrada i permeti la comunicació 
interactiva des de l’accés a l’edifici amb qualsevol habitatge. No és d’aplicació en el 
present treball. 
 
f) Un sistema d’accés als serveis de telecomunicacions de manera que l’habitatge 
pugui disposar, com a mínim, dels serveis especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  
No s'han dimensionat les instal·lacions de l'habitatge. 

 
3.16 Elements de protecció de l’habitatge 
Els desnivells superiors a 0,55 m han d’estar protegits per elements protectors o baranes 

resistents als cops. Es compleix. 
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Apartat 4 
Tots els habitatges de nova construcció també han de complir els requisits que es determinen 
a l’annex 2 i que no estan regulats específicament en aquest annex 1. 
 
Annex 2 - Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb 
anterioritat a l’11 d’agost de 1984 
 
Apartat 1 - Composició 
Ja se'n fa referència a l'apartat 3.1 de l'Annex 1. 
 
Apartat 2 - Accés 
2.1 L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, un espai comú o un espai annex 
al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa forma. Es compleix. 
 
2.2 L’accés a l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb l’exterior. Aquest accés no 
pot servir d’accés obligatori a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge o 
comunitari. Es compleix. 
 
2.3 Els espais d’accés de l’edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de 
manera que quan s’hi transiti puguin quedar il·luminats. No s'han dimensionat les instal·lacions 
de l'habitatge. 
 
Apartat 3 - Construcció 
La construcció que conforma o afecta l’habitatge ha de: 

a) Ser sòlida. 
b) Evitar que traspuï humitat. 
c) Ser estanca a les aigües pluvials. 
d) Evitar la inundació de l’habitatge. 
e) Tenir el terra trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés. El terra ha d’estar 
completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill per a les persones. On hi 
hagi un desnivell superior a 0,60 m s’haurà de disposar d’elements protectors o 
baranes resistents als cops. 

 
Apartat 4 - Superfície útil interior 
Ja se'n fa referència a l'apartat 3.1 de l'Annex 1. 
 
Apartat 5 - Peces 
Ja se'n fa referència als apartats 3.7, 3.8 i 3.9  de l'Annex 1. 
 
Apartat 6 - Equip 
Ja se'n fa referència als apartats 3.11 i 3.15 de l'Annex 1. 
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ANNEX 3.- ORDENANCES D'EDIFICACIÓ DEL  

PLA GENERAL METROPOLITÀ 
Article 55 - Superfície útil 
2. L’habitatge tindrà com a mínim una superfície útil o habitable tal que a cada persona del 
programa funcional li corresponguin 18 m2, en el cas de programa de dues persones, i 10 m2 a 
cada persona que excedeixi de dos en altres programes més amplis, segons el que s’exposa al 
quadre següent: 

 
 

Article 56 - Programa funcional mínim 
1. Per a cada habitatge destinat a famílies de dos a vuit components, s’assenyalen al quadre 
següent els programes funcionals mínims, així com les superfícies útils parcials mínimes de les 
zones en què poden agrupar-se els espais de diferent ús de l’habitatge. 
 

 
 
3. Els espais de rentada i planxa podran encavalcar-se amb qualsevol altre, sense augment de 
superfície en aquest. 
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Article 57 - Altura 
L’altura lliure de l’habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 227 de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità, serà, com a mínim, de 2,50 m. excepte per a aquells 
espais no inclosos com a estança, menjador, cuina o dormitoris, en els quals aquesta altura 
mínima podrà disminuir-se fins a 2,10 m. L’altura mínima entre forjats serà la prevista per a 
determinades zones en les normes esmentades. 
 
Article 58 - Compartimentació d’espais 
1. La compartimentació dels espais que componen el programa funcional de cada habitatge 
serà lliure, amb l’única limitació que els dormitoris i els banys seran sempre recintes 
independents amb separació fixa o mòbil. 
 
2. Quan el programa funcional de l’habitatge sigui el corresponent a dues persones, el 
dormitori també podrà incorporar-se lliurement a la resta d’espais, excepció feta dels banys, 
sempre que es mantingui el total de superfície útil que correspondria a la suma dels espais 
d’ús en comú més els d’ús privat fixats a l’article 56. 
 
3. En tots els casos el recinte on se situï el vàter serà independent del dormitori i no podrà 
incorporar-se a altres dependències diferents de les del bany o lavabo. 
 
Article 59 - Buits de pas 
1. L’ample mínim lliure dels buits de pas s’estableix al quadre següent: 

 
2. El sentit d’obertura i les àrees escombrades per les fulles de les portes estaran lliures 
d’obstacles i no dificultaran el pas i la circulació. 
 
Article 60 - Buits per a il·luminació i ventilació 
1. Els espais destinats a estança, menjador, cuina i dormitori tindran buits per a il·luminació 
natural, practicables i de superfícies transparents o translúcides. 
 
2. La superfície dels buits de ventilació serà, almenys, igual a una 1/8 de la superfície en planta 
dels recintes corresponents. No obstant això, els buits per a il·luminació i ventilació tindran les 
superfícies mínimes següents: 
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3. Les superfícies mínimes del quadre del paràgraf 2 no s’aplicaran a la ventilació de banys o 
lavabos que utilitzin els sistemes previstos a l’article 66. 
 
Article 61 - Amplària del vestíbul 
L’amplària mínima del vestíbul d’accés de l’habitatge serà d’1,10 m. El passadís de connexió 
entre el vestíbul i l’estança-menjador tindrà una amplària mínima d’1 m., que podrà reduir-se 
a 0,90 m. per a la resta dels passadissos de l’habitatge. 
 
Article 62 - Dormitori individual 
1. El dormitori individual tindrà una superfície mínima de 6 m2, incloent-hi la superfície 
ocupada per l’armari encastat, si n’hi hagués. 
 
2. L’amplària mínima del dormitori serà d’1,80 m. perquè permeti la instal·lació del llit i 
l’existència d’un passadís lateral. 
 
Article 63 - Dormitori doble 
1. El dormitori doble tindrà una superfície de 8 m2, incloent-hi la superfície ocupada per 
l’armari rober encastat, si n’hi hagués. 
Si els dos llits estan situats en paral·lel, l’ample mínim del dormitori serà de 2,40 m. 
Si els dos llits, en canvi, se situen l’un a continuació de l’altre, s’haurà de deixar un passadís 
lateral que junt amb l’ample del llit permeti una amplària mínima d’1,80 m. 
 
Article 64 - Dormitori doble conjugal 
1. El dormitori doble conjugal tindrà una superfície mínima de 10 m2, incloent-hi la superfície 
ocupada per l’armari rober encastat, si n’hi hagués. 
 
2. En tot dormitori doble conjugal haurà de poder inscriure’s un cercle de diàmetre igual o 
major a 2,60 m. 
 
Article 65 - Superfície dels espais d’ús comú  
1. La superfície mínima del conjunt d’espais d’ús comú serà la que queda definida a la taula de 
l’article 56. En el cas que aquest espai se subdivideixi de manera que la cuina sigui una peça 
independent, les superfícies mínimes d’aquesta, segons el nombre de persones del programa 
familiar, seran les següents: 

 
2. En tota estança s’hi haurà de poder inscriure un cercle de diàmetre igual o més gran de 2,70 
m. En aquesta estança s’exigirà que el contacte amb façana tingui un ample mínim de 2 m., 
sense que s’admetin en cap punt estrangulacions de menys d’1 m. o que no compleixin la 
condició de tenir una longitud igual o inferior a la seva amplària. 
 
3. El banc de treball o taulell de la cuina haurà de tenir un ample mínim de 50 cm. i l’espai 
lliure situat en contacte amb aquest taulell tindrà un ample mínim de 0,90 m. 
 
4. Quan els taulells siguin dobles, i es trobin situats l’un davant de l’altre, l’espai lliure situat 
entre els dos haurà de tenir un ample mínim de 0,90 m. 
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5. La superfície mínima per a l’estenedor serà de 3,5 m. Queda prohibit ocupar amb aquest 
espai les superfícies mínimes dels patis de llums i de ventilació, i haurà de protegir-se amb una 
gelosia l’estesa a les façanes, tant principals com posteriors. 
 
Article 66 - Ventilació 
 1. L’habitatge tindrà, almenys, un espai d’ús comú (que no podrà ser la cuina, si és 
independent) amb obertura sobre l’espai exterior definit per les façanes de l’edifici. 
 
2. L’habitatge disposarà d’un conducte d’extracció de fums a la cuina, amb sortida a la coberta 
o a la part superior de l’edifici. 
 
3. S’admetran: 
a. ventilacions per conducte d’acord amb les normes tècniques d’«Instal·lacions de salubritat: 
Ventilació» aprovades per Ordre de 2 de juliol de 1975 
b. sistemes de ventilació forçada per mitjans mecànics, que garanteixin un cabal mínim 
d’extracció de 30 m3/hora i tinguin concedit un document d’idoneïtat tècnica expedit per 
l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment 
c. ventilació per patinells de superfície no inferior a 1 m2, en els quals es pugui inscriure un 
cercle de diàmetre no inferior a 0,70 m. i que tinguin entrada d’aire de l’exterior per la part 
inferior. 
 
Article 67 - Bany 
 1. Cada habitatge independent posseirà, com a mínim, un bany, compost de dutxa, lavabo i 
vàter, al qual es pugui accedir sense passar per dormitoris ni cuines. Si l’accés hagués de fer-se 
a través del menjador o de la cuina-menjador, haurà de quedar separat d’aquestes estances 
per un local amb doble porta. Als habitatges amb un sol dormitori es podrà accedir al bany a 
través del dormitori. 
 
2. Tots els vàters estaran dotats de sifó hidràulic i d’un altre tancament inodor i descàrrega 
d’aigua. 
 
3. La ventilació del bany podrà efectuar-se, bé directament a l’exterior o al pati de ventilació o 
de llums, bé mitjançant qualsevol altre sistema de ventilació previst en aquestes ordenances. 
 
Article 68 - Aïllament 
 1. Els tancaments de façana i mitgeres que quedin al descobert en edificis destinats a 
habitatges garantiran com a mínim un aïllament tèrmic de coeficient de transmissió no 
superior a 1,1 kcal/m2 x h x °C, així com una protecció adequada contra humitats. 
 
2. S’haurà de preveure un aïllament tèrmic d’eficàcia anàloga en els paraments dels patis de 
llums i de ventilació i als exteriors de les caixes d’escala. 
 
3. Així mateix, s’establirà l’adequada protecció acústica per a l’aïllament dels habitatges 
contigus. Aquesta protecció serà, com a mínim, l’equivalent a una paret de 0,15 m. de maó 
foradat, arrebossat per les dues cares. 
 
Article 69 - Plantes baixes habitables  
Perquè les plantes baixes puguin ser habitables en edificis sense soterrani, s’exigirà que sota el 
paviment o enrajolat hi hagi una base formada per un màxim impermeable de formigó de 0,15 
m. i un drenatge de grava de 0,15 m. més sota aquest, o, si no n’hi hagués, es deixarà una 
cambra d’aire ventilada d’un mínim de 0,15 m. d’altura. 
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Article 70 - Vestíbul 
 1. A les cases plurifamiliars, l’espai destinat a entrada o vestíbul d’escala haurà de comptar 
amb una amplària mínima de 2,20 m. i una longitud mínima de 2 m., mesurada 
perpendicularment al pla format per la porta d’accés. 
 
2. Els espais destinats a accedir des de l’entrada o vestíbul de l’edifici fins a l’escala o ascensor 
tindran un ample mínim d’1,20 m. 
 
3. En els vestíbuls d’entrada no s’instal·laran locals comercials ni industrials, i a través d’ells no 
es permetrà l’accés ni del públic ni de mercaderies als qui puguin estar instal·lats a la planta 
baixa de l’edifici. 
 
4. L’entrada a l’ascensor des del portal no es trobarà a una cota superior a 1,50 m. de la rasant 
del terreny a l’accés a l’edifici. 
 
5. En l’espai destinat a zona d’espera de l’ascensor al vestíbul d’entrada a l’edifici, s’haurà de 
poder inscriure davant de la porta de l’ascensor un cercle de diàmetre mínim d’1,50 m. 
 
6. Quan en el camí d’accés des de la via pública a la zona d’espera de l’ascensor s’hagin de 
superar desnivells, es disposaran rampes de paviment antilliscant de pendent no superior al 12 
per 100. L’ample de les rampes serà com a mínim d’1 m. amb trams de longitud no superior a 
5 m., entre els quals es disposaran replans de longitud mínima d’1,20 m. Així mateix, estaran 
dotades de passamans a les altures de 0,70 i 0,90 m. 
 
7. Els passadissos interiors a l’edifici però exteriors a l’habitatge i, si és el cas, les galeries 
exteriors d’accés als habitatges tindran, com a mínim, l’ample de l’escala establert al següent 
article, i en cap cas no seran inferiors a 1,20 m. 
 
Article 71 - Escales 
Article 72 - Il·luminació dels espais comuns 
Article 73 - Il·luminació i ventilació de les escales 
Article 74 - Dotacions mínimes dels serveis comuns 
Articles sobre espais d’ús comú, al ser un habitatge unifamiliar, no seran d'aplicació. 
 
Article 75 - Protecció en finestres o buits  
1. Les finestres o buits que pressuposin perill de caiguda estaran protegits per un ampit de 
0,95 m. d’altura o una barana d’1 m. d’altura com a mínim, per a altures de caiguda <_   25 m., 
i d’1,05 m. i 1,10 m. respectivament, per a altures de caiguda > 25 m. 
 
2. Per sota d’aquesta altura de protecció no hi haurà buits de dimensions més grans de 0,12 
m., ni ranures arran de terra més grans de 0,05 m. 
 
3. Quan per sota de l’altura de protecció hi hagi tancaments de vidre, s’hauran de trempar o 
armar amb malla metàl·lica o laminat plàstic. 
 
4. Als edificis unifamiliars es podran aplicar altres criteris, sempre que aquests garanteixin una 
protecció anàloga. 
 
Article 76 - Desguassos 
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 Als termes municipals amb xarxa de desguàs insuficient, els ajuntaments respectius, amb 
aprovació de la Corporació Metropolitana, podran imposar exigències tècniques particulars a 
les connexions a la xarxa de claveguerons. 
 
Article 77 - Normes bàsiques per a instal·lacions  
1. Les instal·lacions s’hauran d’ajustar en tot cas a les disposicions generals de compliment 
obligat i, en particular, a les següents: 
 
a. Ordre del Ministeri d’Indústria, de 9 de desembre de 1975, sobre normes bàsiques per a les 
instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. 
b. Ordre de la Presidència del Govern, de 29 de març de 1974, sobre normes bàsiques per a 
instal·lacions de gas en edificis habitats. 
c. Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Decret 2413/1973, de 20 de 
setembre, i instruccions complementàries, dictades per Ordre del Ministeri d’Indústria, de 31 
d’octubre de 1973. 
d. Llei 49/1966, de 23 de juliol, sobre antenes col·lectives, i Ordre del Ministeri d’Informació i 
Turisme, de 23 de gener de 1967, sobre normes per a la instal·lació d’aquestes. 
 
2. Aquestes ordenances remeten, en tot cas, a les disposicions generals vigents en el moment 
de la seva aplicació concreta, per la qual cosa la modificació de les esmentades al paràgraf 
anterior comportarà l’obligació de complir les que les substitueixin. 
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ANNEX 4.- DOCUMENT BÀSIC SUA 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Secció SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
 
1. Lliscabilitat dels sòls 

 
 
D'acord a la taula, la classe de resistència a la lliscabilitat dels sòls en el present treball serà de 
classe 1 a l'interior de l'habitatge, exceptuant: la zona de les escales, els banys, la cuina i la 
bugaderia (classe 2). 
A les zones exteriors a l'habitatge el paviment tindrà una resistència a la lliscabilitat de classe 
3. 
 

Consultar Plànol justificatiu a la Memòria Gràfica. 
2. Discontinuïtats en el paviment 
1. Per tal de limitar el risc de caigudes com a conseqüència d’ensopegades, els paviments 
compliran les següents condicions: 
- No tindran juntes que presentin un ressalt de més de 4mm i no presentaran imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell superior als 6 mm. 
- En les zones interiors el sòl no presentarà perforacions o buits en els que es pugui introduir 
una esfera de 15mm de diàmetre. 
 
3. Desnivells 
3.1. Protecció dels desnivells 
1. Per tal de limitar el risc de caigudes es disposarà de barrera de protecció en les escales 
interiors i exteriors de l'habitatge, en el balcó de la Planta Principal, en totes les terrasses, en la 
passarel·la d'accés i el porxo d'entrada.  
 
3.2. Característiques de les barreres de protecció 
1. Alçada 
- Les barreres de protecció, tindran una alçada mínima de 0,90 mts quan la diferència de cota 
que protegeixen no sobrepassi de 6 m, i de 1,10 mts en la resta de casos (veure figura 3.1). 
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En el treball actual, les baranes exteriors tindran una alçada de 1,10 mts, exceptuant les 
baranes que salven el desnivell de 3 mts entre la Planta -02 i la Planta -03. Les baranes de les 
escales interiors tindran una alçada de 0,90 mts. 
 
2. Resistència 
Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per tal de resistir la 
força horitzontal que s’estableix en l'apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE del CTE. 
 
3. Característiques constructives 
En qualsevol zona dels edificis d'ús residencial habitatge, les barreres de protecció, incloses les 
de les escales i rampes, estaran dissenyades de manera que: 

a) No puguin ser fàcilment escalades pels nens, per lo tant: 
- A l'altura compresa entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del terra o sobre la línia 
d'inclinació d'una escala no existiran punts de suport, inclosos sortints sensiblement 
horitzontals amb més de 5 cm de sortint. 
- A l'altura compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del sòl no existiran sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15 cm de fons. 
b) No tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de 
diàmetre, exceptuant les obertures triangulars que formen l'estesa i la contrapetja dels 
esglaons amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància entre aquest límit i 
la línia d'inclinació de l'escala no excedeixi de 5 cm (veure figura 3.2). 
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4. Escales i rampes 
4.1. Escales d’us restringit 
1. L’amplada de pas exigida en les escales pel CTE és de 0,80 mts com a mínim, tot i així el 
RD141/2012 d’habitabilitat exigeix que han de ser de 0,90 mts com a mínim.  
 
2. La contrapetja serà de 20 cm, com a màxim, i l'empremta de 22 cm, com a mínim. La 
dimensió de tota estesa es mesurarà, en cada esglaó, segons la direcció de la marxa. En escales 
de traçat corb, l'empremta es mesurarà en l'eix de l'escala, quan l'amplada de aquesta sigui 
inferior a 1 m i a 50 cm del costat més estret quan sigui gran. A més la petjada mesurarà 5 cm, 
com a mínim, a la banda més estret i 44 cm, com a màxim, a la banda més ample. 
 
3. Podran disposar altiplans partides amb esglaons a 45 º i esglaons sense tapa. En aquest 
últim cas la projecció de les empremtes es superposarà a mínim 2,5 cm (veure figura 4.1). La 
mesura de la empremta no inclourà la projecció vertical de l'estesa de l'esglaó superior. 
 
4. Disposaran de barana en els seus costats oberts. 

 
 
5. Neteja dels envidraments exteriors 
Aquest apartat queda justificat en el present treball donat que els envidraments exteriors que 
es troben a una altura de més de 6 mts sobre la rasant exterior són practicables i, en 
conseqüència, la seva neteja pot realitzar-se des de l’interior. 
 
Secció SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o atrapament 
1. Impacte 
1.1. Impacte amb elements fixes 
1. L'alçada lliure de pas en les zones de circulació serà la següent serà, com a mínim, de 2,10 m 
(inferior que el que estableix el RD 141/2012).  
 
2. Els elements fixes que sobresurten de la façana i que estan situats sobre zones de circulació 
es troben a una alçada mínima de 5,5 mts ≥ 2,20m, per tant, es compleix. 
 
1.3. Impacte amb elements fràgils 
La part vidriada de la obertura no practicable en façana Sud-est de la sala d'estar - menjador 
resistirà sense ruptura un impacte de nivell 2. Les parts vidriades de les dutxes i banyeres 
estaran constituïdes per elements laminats o temperats que resisteixin sense ruptura un 
impacte de nivell 3,  conforme al procediment descrit a la norma UNE EN 12600:2003.  
 
2. Atrapament 
1. Totes les portes corredisses aniran integrades dins del mur. Per tant, es compleix. 
Secció SUA 3 Seguretat enfront al risc d’empresonament en recintes 
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1. Empresonament 
1. Les portes dels banys disposaran d’un dispositiu de desbloqueig des de l’exterior atès que 
tindran un dispositiu de bloqueig des de l’interior. Pel que fa a la porta d’accés aquesta 
disposarà de doble pany. 
 
2. La força d’obertura de la porta d’accés a l’habitatge serà com a màxim de 140N. 
 
Secció SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
1. Enllumenat normal en zones de circulació 
1. En cada zona es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar un 
enllumenat mínim de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, excepte 
aparcaments interiors on serà de 50 lux, mesurats a nivell del sòl. 
El factor d’uniformitat mitja serà del 40% com a mínim. 
 
2. Enllumenat d’emergència 
Donat que es disposa d’una ocupació menor a 100 persones, no es realitzarà enllumenat 
d’emergència, i en conseqüència, no serà necessària la justificació d’aquest apartat. 
 
Secció SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
Aquest punt no serà d’aplicació en el present treball ja que és aplicable per graderies d’estadis, 
pavellons poliesportius, centres de reunió, etc. previstos per més de 3.000 espectadors de peu. 
 
Secció SUA 6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
2 Pous i dipòsits 
Els pous, dipòsits, o conduccions obertes que siguin accessibles a persones i presentin risc 
d'ofegament estaran equipats amb sistemes de protecció, tals com a tapes o reixetes, amb la 
suficient rigidesa i resistència, així com amb tancaments que impedeixin la seva obertura per 
personal no autoritzat. 
 
Secció SUA 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles amb moviment. 
Aquest punt no és d’aplicació en el present treball ja que no es disposa de cap zona amb ús 
d'aparcament. 
 
Secció SUA 8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció d’un llamp 
1. Procediment de verificació 
1. Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp, en els termes que 
s’estableixen en l’apartat 2, quan la freqüència esperada d’impactes Ne sigui major que el risc 
admissible Na. 
 
2. La freqüència esperada d’impactes, Ne, pot determinar-se mitjançant l’expressió: 
Ne = Ng Ae C1 10-6= [nº d’impactes/any] essent: 
Ng: densitat d’impactes sobre el terreny (nombre d’impactes/any,km²), obtinguda segons la 
figura 1.1; 
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Ae: superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m2, que és la delimitada per una línia 
traçada a una distància 3H de cada un dels punts del perímetre de l'edifici, sent H l'altura de 
l'edifici en el punt del perímetre considerat. 
C1: coeficient relacionat amb l'entorn, segons la taula 1.1. 
 

 
 
En aquest cas: 
- Ng = 4 , segons figura 1.1 
- Ae =3.666,29 m2 
- C1 = 0,5 , segons taula 1.1 
Així tenim Ne = 4 x 3.666,29 x 0,5 x 10-6 = 0,007 [nº d’impactes/any] 
 
3.  El risc admissible, Na, es pot determinar mitjançant l'expressió: 

 essent: 
C2: coeficient en funció del tipus de construcció, d'acord amb la taula 1.2; 
C3: coeficient en funció del contingut de l'edifici, d'acord amb la taula 1.3; 
C4: coeficient en funció de l'ús de l'edifici, d'acord amb la taula 1.4; 
C5: coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen a 
l'edifici, d'acord amb la taula 1.5. 
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En aquest cas: 
- C2 = 3, segons taula 1.2. 
- C3 = 3, segons taula 1.3. 
- C4 = 1, segons taula 1.4. 
- C5 = 1, segons taula 1.5. 
Així tenim: Na = (5,5 x 10-3) / (3x3x1x1) = 0,0006 [nº d’impactes/any] 
 
Ja que Ne = 0,007 és major que Na = 0,0006, serà necessària la instal·lació d’un sistema de 
protecció contra el llamp. 
 
2. Tipus d’instal·lació exigida 
1. L’eficàcia E requerida per una instal·lació de protecció contra llamps es determina 
mitjançant la següent fórmula: 

 
En aquest cas: 
- Na és igual a 0,0006. 
- Ne és igual a 0,007. 
Així doncs E = 1 – (0,0006/0,007) = 0,91 
 
2. La taula 2.1 indica el nivell de protecció corresponent a l’eficiència requerida: 

 
 
Per tant, com a conclusió d’aquest apartat es determina que s’instal·larà un sistema de 
protecció para llamps amb un nivell de protecció 3 (ret de terra) determinat segons l’annex B 
del document bàsic SUA del CTE. Aquesta ret serà l’adequada per a dispersar en el terreny la 
corrent de les descàrregues atmosfèriques. 
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Secció SUA 9 Accessibilitat 
1. Condicions d'accessibilitat 
1. Amb la finalitat de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura 
dels edificis a les persones amb discapacitat s'han de complir les condicions funcionals i de 
dotació d’elements accessibles que s'estableixen a continuació. 
 
2. Dins dels límits dels habitatges, incloses les unifamiliars i les seves zones exteriors privatives, 
les condicions d'accessibilitat únicament són exigibles en aquelles que hagin de ser accessibles. 
 
1.1. Condicions funcionals 
1. Accessibilitat a l'exterior de l'edifici 
Es compleix l’accessibilitat a l’exterior de l’edifici donat que en el present treball es disposa 
d’accés independent i directe des de la via pública. 
 
2. Accessibilitat entre plantes de l'edifici 
L’edificació del present treball compleix amb aquest apartat ja que disposa d’un ascensor 
accessible (>1,00x1,25m) que comunica les totes les plantes. 
 
3. Accessibilitat a les plantes de l'edifici 
L’edificació objecte d’estudi del present projecte compleix amb aquest apartat ja que disposa 
d’un itinerari accessible que comunica l’accés accessible amb la resta d’espais. 
 
1.2. Dotació d’elements accessibles 
El treball objecte d’estudi compleix aquest apartat atès que disposa d’itinerari practicable. 
 
2. Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l'accessibilitat 
Aquest punt no és d’aplicació atès que és disposa d’un accés independent (directe des de la via 
pública). 
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ANNEX 5.- DOCUMENT BÀSIC SI 

Seguretat en cas d’incendi 

Secció SI 1 Propagació Interior 
1. Compartimentació en sectors d’incendi 
Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi 
Segons les indicacions d’aquest apartat i seguint les condicions de la taula 1.1 (tot establiment 
ha de constituir sector d’incendi diferenciat de la resta del edifici excepte, en edificis en els 
quals els seu ús principal és Residencial Vivenda, els establiments els quals la seva superfície 
construïda no excedeix de 500 m2 i que el seu ús sigui Docent, Administratiu o Residencial 
Públic) l’edifici constituirà en tot el seu conjunt un únic sector d’incendi. 
 
Taula 1.2 Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi. 
- Delimitaran sector d’incendi les parets de les diferents façanes i les portes d’accés a l’interior 
de la vivenda. Aquests hauran de tenir una resistència al foc de EI 60. 

 
 
 
2. Locals i zones de risc especial 
Taula 2.1 Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en l’edifici. 
Segons la taula tots l'únic local de risc especial seria la sala de maquinaria de l'ascensor, d'un 
ris especial baix. 
 
Taula 2.2. Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis. 

 
 
En l'espai de la sala de maquinaria de l'ascensor, l'estructura portant en aquest cas serà el mur 
pantalla de formigó, que tindrà una resistència al foc R90. 
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El forjat haurà de tenir una resistència al foc EI90. 
El recorregut de sortida del local es inferior a 25 m, doncs l'estança de 3 m2. 
 
3. Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis. 
Aquest apartat no és d’aplicació en el present treball ja que els espais ocupables estan 
exclosos a l’interior de les vivendes. 
 
4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
Taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius 
Els habitatges queden exclosos de les especificacions d’aquesta taula donat que no estan 
catalogats com a zones ocupables. 
 
Secció SI 2 Propagació exterior 
1. Mitjaneres i façanes 
1. La vivenda estudiada en el present treball es aïllada i, per tant, no es disposa de parets 
mitjaneres. 
 
2. La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície de l'acabat 
exterior de les façanes o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes 
façanes puguin tenir, serà B-s3,d2. 
 
2. Cobertes 
1. Amb el fi de limitar el risc de propagació exterior del incendi per la coberta, aquesta tindrà 
una resistència al foc de REI60. 
 
Secció SI 3 Evacuació d’ocupants 
1. Compatibilitat dels elements d’evacuació 
Aquest apartat no és d’aplicació en el present treball ja que les vivendes hi queden excloses. 
 
2. Càlcul de l’ocupació 
Taula 2.1 Densitat d’ocupació 
- Ocupació habitatge (Residencial Vivenda): 
- Total superfície útil interior = 259,37 m2. 
- Segons taula 2.1, residencial vivenda = 20m2/persona 
DENSITAT D’OCUPACIÓ: 259,37 m2/20 m2 = 12,97 ≈ 13 persones. 
 
3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 
Taula 3.1 Número de sortides de planta i longitud dels recorreguts d’evacuació 
L’edifici estudiat queda exclosos de les especificacions d’aquesta taula atès que la seva 
ocupació total no excedeix de 500 persones. 
 
4. Dimensionat dels medis d’evacuació 
Aquest apartat no és de compliment en el present treball donat que els mitjans de sortida de 
l’habitatge no són considerats com a medis d’evacuació. 
 
5. Protecció de les escales 
Aquest apartat no és de compliment en el present treball donat que les escales existent en 
l’habitatge no són considerades com a escales d’evacuació. 
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6. Portes situades en recorreguts d’evacuació 
7. Senyalització dels mitjans d’evacuació 
Aquests apartats no és de compliment en el present treball donat que en l’habitatge no es 
disposa de recorreguts ni de mitjans d’evacuació. 
 
8. Control del fum d’incendi 
Aquest apartat no és d’aplicació en el present treball atès que no es disposa de cap zona d’ús 
aparcament ni d’ús pública concurrència. 
 
9. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi 
Aquest apartat no és d’aplicació en el present projecte atès que l’habitatge disposa d’una 
alçada d’evacuació inferior a 28m. 
 
Secció SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
Taula 1.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
Segons les indicacions de la taula disposarem de les següents proteccions contra incendis: 
- En general: 

Extintors portàtils: 
- Un d’eficàcia 21A - 113B: En les zones de risc especial. A la sala de maquinaria de 
l'ascensor. 
Boca d’incendis: no procedeix ja que no es disposa de cap zona amb risc especial alt. 
Ascensor d’emergència: no procedeix ja que no es disposa de cap planta amb altura 
d’evacuació major a 50 m. 
Hidrants exteriors: no procedeix ja que l’altura d’evacuació és menor que 28m. 
Instal·lació automàtica d’extinció: no procedeix perquè no es disposa d’una altura 
d’evacuació major a 80 m, ni de cuines amb potencia major a 20kW. 

- En l’habitatge (Residencial Vivenda) : 
Columna seca: no procedeix ja que l’altura d’evacuació no és major que 24m. 
Sistema de detecció i d’alarma d’incendis, i ascensor d’emergència: no procedeix ja 
que no es disposa de cap planta amb altura d’evacuació major a 50m. 
Hidrants exteriors: no procedeix ja que la superfície total construïda no arriba a 
5.000m2. 
 

2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 
1. L’extintor nombrat anteriorment és senyalitzarà mitjançant les senyals definides en la 
norma UNE 23033-1, amb una mida de: 
a) 210 x 210mm (distància d'observació de la senyal inferior a 10m). 
 
2. La senyals serà visible fins i tot en cas de fallida de l'enllumenat normal. 
 
Secció SI 5 Intervenció de bombers 
1. Condicions d’aproximació i entorn 
1.1. Aproximació als edificis 
Vials d’aproximació 
- Amplada lliure > 3,5m, per tant, es compleix. 
- Alçada mínima lliure > 4,5m, per tant, es compleix. 
- Capacitat portant del via 20kN/m2. 
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1.2. Entorn dels edificis 
Aquest apartat no és d’aplicació en el present treball ja que l’alçada d’evacuació descendent 
no és major de 9 m, no es disposa de columna seca, i la zona edificada no és troba situada en 
l’interior d’una zona forestal. 
 
2. Accessibilitat per la façana 
Aquest apartat no és d’aplicació en el present projecte ja que l’alçada d’evacuació no és major 
de 9 m , i no es disposa d’aparcaments robotitzats.  
 
Secció SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
1. Generalitats 
Es tindrà en compte cadascuna de les generalitats que s’indiquen en aquest apartat, però 
aquestes es justificaran. 
 
2. Condicions de resistència al foc dels elements estructurals principals 
1.  Es considera que la resistència al foc d'un element estructural principal de l'edifici (inclosos 
forjats, bigues i suports), és suficient si: 
a) Arriba a la classe indicada a la taula 3.1 o 3.2 que representa el temps en minuts de 
resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada temps temperatura, o; 
b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'annex B. 

 

 
- En aquest cas: 
Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals R30 per a vivenda unifamiliar. 
Taula 3.2 Resistència al foc suficient dels elements estructurals en zones de risc especial 
integrades en els edificis. R90 per a la sala de màquines de l'ascensor . 
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ANNEX 6.- DOCUMENT BÀSIC HE 

Estalvi d’energia 

HE O Limitació al consum energètic 
1. Àmbit d'aplicació 
Aquesta secció és d’aplicació en: 
a) edificis de nova construcció 
 
2. Caracterització i quantificació de l'exigència 
2.1 Caracterització de l'exigència 
1. El consum energètic dels edificis es limita en funció de la zona climàtica de la seva localitat 
d'ubicació i de l'ús previst. 
 
2.2 Quantificació de l'exigència 
1. Edificis nous o ampliacions d'edificis existents d'ús residencial privat 
- El consum energètic d'energia primària no renovable de l'edifici o la part ampliada, si escau, 
no ha de superar el valor límit Cep,lim obtingut mitjançant la següent expressió: 
 

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S 
on, 
- Cep,lim és el valor límit del consum energètic d'energia primària no renovable per als 
serveis de calefacció, refrigeració i ACS, expressada en kW·h/m2·any, considerada la 
superfície útil dels espais habitables; 
- Cep,base és el valor base del consum energètic d'energia primària no renovable, 
dependent de la zona climàtica d'hivern corresponent a la ubicació de l'edifici, que 
pren els valors de la taula 2.1; 
- Fep,sup és el factor corrector per superfície del consum energètic d'energia primària no 
renovable, que pren els valors de la taula 2.1; 
- S és la superfície útil dels espais habitables de l'edifici, o la part ampliada, en m2. 
 

 
Donat que l'edifici es troba en una zona climàtica d'hivern D: 
Cep,lim = 60 + 3.000 / 259,37 = 71,17 kW·h/m2·any, valor límit del consum energètic d'energia 
primària no renovable. 
 
Per a fer tal comprovació s'ha emprat l'eina unificada LIDER-CALENER. Consultar fitxa dels 
resultats. 
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HE 1 Limitació de la demanda energètica 
1. Àmbit d'aplicació 
Aquesta secció és d’aplicació en: 
a) edificis de nova construcció. 
2. Caracterització i quantificació de l'exigència 
2.1 Caracterització de l'exigència 
1. La demanda energètica dels edificis es limita en funció de la zona climàtica de la localitat en 
què se situen i de l'ús previst. 
 
2. En edificis d'ús residencial privat, les característiques dels elements de l'envolupant tèrmica 
han de ser tals que evitin les descompensacions en la qualitat tèrmica dels diferents espais 
habitables. Es limitarà igualment la transferència de calor entre unitats de diferent ús, i entre 
les unitats d'ús i les zones comunes de l'edifici. 
 
3. S'han de limitar els riscos deguts a processos que produeixin un minvament significatiu de 
les prestacions tèrmiques o de la vida útil dels elements que componen l'envolupant tèrmica, 
tals com les condensacions. 
 
2.2 Quantificació de l'exigència 
1. Edificis nous o ampliacions d'edificis existents 
- Limitació de la demanda energètica de l'edifici 

- Edificis d'ús residencial privat 
La demanda energètica de calefacció de l'edifici o la part ampliada, si escau, no ha de 
superar el valor límit Dcal,lim obtingut mitjançant la següent expressió: 

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S 
on, 
- Dcal,lim és el valor límit de la demanda energètica de calefacció, expressada en 
kW·h/m2·any, considerada la superfície útil dels espais habitables; 
- Dcal,base és el valor basi de la demanda energètica de calefacció, per a cada 
zona climàtica d'hivern corresponent a l'edifici, que pren els valors de la taula 
2.1; 
- Fcal,sup és el factor corrector per superfície de la demanda energètica de 
calefacció, que pren els valors de la taula 2.1; 
- S és la superfície útil dels espais habitables de l'edifici, en m2. 
 

 
 
La demanda energètica de refrigeració de l'edifici o la part ampliada, si escau, no ha de 
superar el valor límit Dref,lim = 15 kW·h/m2·any per a les zones climàtiques d'estiu 1, 2 i 
3, o el valor límit Dref, lim = 20 kW·h/m2·any per a la zona climàtica d'estiu 4. 

 
Donat que l'edifici es troba en la zona climàtica D2: 
- Dcal,lim = 27 + 2.000 / 259,37 = 34,45 kW·h/m2·any, valor límit de la demanda energètica de 
calefacció. 
- Dref,lim = 15 kW·h/m2·any. 
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Per a fer tal comprovació s'ha emprat l'eina unificada LIDER-CALENER. Consultar fitxa dels 
resultats. 
 
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  
Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el 
benestar tèrmic dels seus ocupants. Esta exigència es desenvolupa actualment en el vigent 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis, RITE. 
 
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació 
Aquesta secció es d'aplicació a les instal·lacions d'il·luminació interior, entre d'altres, d'edificis 
de nova construcció, del que s'exclou l'interior de les vivendes, per tant, no serà d'aplicació en 
aquest cas. 
 
HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 
Aquesta secció es d'aplicació a edificis de nova construcció en els que hi hagi una demanda 
d'aigua calenta sanitària superior a 50 l/dia. 
 
- Càlcul de la demanda de ACS (punt 4.1 de la norma) 
El punt 4.1 de la norma estableix una demanda de 28 litres/ persona i dia; 
Al comptar amb una ocupació de 5 persones a l'habitatge, la demanda diària d'ACS serà de 
140l. 
Al superar els 50l/dia, la secció és d'aplicació. 
 
2. Caracterització de l'exigència 
- S'estableix una contribució mínima d'energia solar tèrmica en funció de la zona climàtica i de 
la demanda d'ACS. 
2.2 Quantificació de l'exigència 
1. Contribució solar mínima per a ACS 
- A la taula 2.1, s'estableix per a cada zona climàtica i diferents nivells de demanda de ACS a 
una temperatura de referència de 60oC, la contribució solar mínima anual exigida per cobrir les 
necessitats de ACS. 
 

 
 
- Per conèixer la zona climàtica s'empra la taula 4.4, extraent les dades de Radiació Solar 
Global mitja diària anual, recollides en l'Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del 

SAF de Clima de EUMETSAT, de l'Agència Estatal de Meteorologia. 
 
Per a Barcelona tenim una mitja de radiació solar global diària anual de 4,57 kWh/m2. 
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Segons la taula 4.4 ens trobem en una zona climàtica III. Per lo tant, d'acord a la taula 2.1 
tindrem una contribució solar mínima anual per ACS del 40%. 
 
- Aquesta dada es inferior al que estableix el Decret d'Ecoeficiència (Decret 21/2006). 
Amb una demanda també de 140 l/ dia per una ocupació de 5 persones i una zona climàtica III. 
 

 
 
Per tant, la contribució solar mínima anual per ACS serà del 50%. 
 
- Demanda anual d'ACS de l'edifici, Da, en el cas dels edificis: 

Da = Dd x 365 dies/ any; Da = 140 x 365 = 51.100 litres/ any 
 
- Demanda energètica anual per a l'escalfament d'ACS, EACS 
La demanda energètica anual per a la producció d'aigua calenta sanitària està en funció del 
consum d'aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de consum. 

EACS = Da x ∆T x Ce x δ, on: 
EACS :  Demanda energètica anual d'ACS de l'edifici en kWh/any 
Da : Demanda anual d'ACS a 60oC de l'edifici en litres/any 
∆T: Salt tèrmic entre la temperatura d'acumulació de l'aigua solar i la temperatura 
de la xarxa d'aigua potable; ∆T= TACS-TXARXA ; ∆T = 60 - 11,7 = 48,3 
Ce: Calor específic de l'aigua (0,001163 kWh/ oC kg) 
δ: Densitat de l'aigua (1Kg /litre) 
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Així doncs: EACS = 51.100 x 48,3 x 0,001163 x 1 = 2.870,44 kWh/any 
 

- Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, EACSsolar 
A partir del valor de la demanda energètica anual d'ACS i aplicant els valors de contribució 
solar es determina la demana energètica anual d'aportació d'energia solar exigida per ACS en 
kWh/any. 

EACSsolar = 50% de 2.870,44 kWh/any = 1.435,22 kWh/any 
 
- Area de captadors solars, ACAPTADORS solars 
L'àrea necessària de captadors solars és funció de la demanda energètica a cobrir amb energia 
solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació. 

 
- A CAPTADORS solars: Àrea útil de captadors solars en m2 
(Nombre de captadors final = àrea útil total / àrea útil del captador) 
A títol orientatiu, en edificis plurifamiliars i per a captadors solars plans, la superfície 
de captació es troba al voltant dels 0,5 m2 per persona. 
- EACS solar: Demanda energètica anual d’ACS a cobrir amb energia solar en KWh/any 
- I: Valors d’irradiació solar, en KWh/m2 any, considerant una superfície de captació 
òptima orientada a Sud i inclinada un angle igual a la latitud de l’emplaçament de 
l’edifici. 
En “L’Atles de Radiació Solar de Catalunya” ,publicat per l’ICAEN, es poden trobar 
dades de radiació solar de diferents municipis de Catalunya.  
Segons el mapa d’irradiació global diària, mitjana anual, el valor a Barcelona és de 
15MJ/m2, que seria igual a 1.520,83 KWh/m2 any 
- α: Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda pel 
captador solar, expressat en tant per ú. 
 - Captador orientat a Sud i inclinat amb un angle igual a la latitud de 
 l’emplaçament: α = 1. Que serà el cas. 
- δ: Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre els captadors 
solars, expressat en tant per ú. 
 - Si no hi ha ombres sobre els captadors: δ = 1; a l'alçada on es situaran els 
 col·lectors solars no hi haurà ombres en un principi. 
- r: al tractar-se d'un habitatge unifamiliar, es pren el valor mig de 0,45 en el rendiment 
mig anual de la instal·lació. 

 
 Per tant la superfície útil de captadors solars plans tèrmics és: 

ACAPTADORS solars = 1.435,22 / (1.520,83 x 1 x 1 x 0,45) = 2,09 m2 ; 
 
Si es considera que cada col·lector té una superfície de 2 m2 el nombre final de 
col·lectors serà dos, amb una superfície total instal·lada de 4 m2. 

 
- Volum d'acumulació d'ACS escalfada per energia solar, VACS solar 
L'aigua escalfada per a la instal·lació solar s'ha d'emmagatzemar en un o més dipòsits 
específics. El volum del dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació, 
considerant el desfasament que es produeix normalment entre el període de captació i 
emmagatzematge i el de consum. 
 
Segons el Punt 2.2.5 de Sistemes d'acumulació solar i connexió de sistema de generació 
auxiliar. 
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50 < V/A < 180, on: 
V: volum d'acumulació en litres 
A: suma de les superfícies útils dels captadors en m2 instal·lats. 
Per lo tant V > 4 x 50 = 200 litres. 
V < 4 x 180 = 720 litres. 
El volum d'acumulació s'ha de situar entre 200 i 720 litres. 

Al tractar-se d'un habitatge unifamiliar, el desfasament entre el període de captació-
emmagatzematge i el de consum serà inferior a 24h, es pot considerar que el volum 
d'acumulació és de l'ordre de 50-85 litres per m2 de captador. Per tant, el volum d'acumulació 
pot situar-se entre 200 i 340. 
Al tractar-se d'una zona assolellada, es decideix disposar un acumulador de 300 litres. 
Les mesures d'aquest seran aproximadament de 0,66 mts de diàmetre i 1,6 mts d'alçada. 
 
 
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 
No és d'aplicació a l'edifici del treball. 
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ANNEX 7.- DOCUMENT BÀSIC HS 

Salubritat 
 
Secció HS 1 Protecció davant la humitat 
1. Generalitats 
1.1 Àmbit d'aplicació 
1. Aquesta secció s'aplica als murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny i als 
tancaments que estan en contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis 
inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Així doncs, és d’aplicació. 
 
2. Disseny 
2.1 Murs  
No podrà determinar-se el grau d'impermeabilitat a complir pels mur de contenció sense 
conèixer coeficient de permeabilitat del terreny. Tot i així és disposa d'una làmina 
impermeable, una làmina filtrant i una làmina drenants, que en un principi serien suficient. 
 
2.2. Sòls 
El sòl de les plantes en contacte amb el sòl (Plantes -02 i -03) estarà format per un emmacat de 
grava de 15cm de gruix, làmina impermeabilitzant, 20 cm de solera de formigó armada amb 
malla electrosoldada, aïllament de poliestirè extruït, làmina d'espuma de polietilè i  acabat de 
paviment de fusta, per tant, compleix. 
 
2.2. Façanes 
1. Grau d'impermeabilitat 
1) El grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes enfront de la penetració de les 
precipitacions s'obté en la taula 2.5 en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i del grau 
d'exposició al vent corresponents al lloc d'ubicació de l'edifici. Aquests paràmetres es 
determinen de la manera següent: 
 
a) la zona pluviomètrica de mitjanes s'obté de la figura 2.4; 

En aquest cas la zona pluviomètrica de promitjos és la IV. 
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b) el grau d'exposició al vent s'obté a la taula 2.6 en funció de l'altura de coronació de l'edifici 
sobre el terreny, de la zona eòlica corresponent al punt d'ubicació, obtinguda de la figura 2.5, i 
de la classe de l'entorn en què està situat l'edifici que serà E0 quan es tracti d'un terreny tipus 
I, II o III i E1 en els altres casos, segons la classificació establerta en el DB SE. 

En aquest cas la zona eòlica és la C, i la classe d’entorn de l’edifici és E1 ja que el 
terreny del que disposem correspon al terreny tipus III (zona rural accidentada o plana 
amb alguns obstacles aïllats, com a arbres o construccions petites). Així doncs, seguint 
les taules i les figures indicades, tenim que el grau d’exposició al vent de l’edifici 
objecte d’estudi és el V3. 
Per tant, el grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes és de 2. 
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2. Condicions de les solucions constructives 
1) Les condicions exigides a cada solució constructiva en funció de l'existència o no de 
revestiment exterior i del grau d'impermeabilitat s'obtenen en la taula 2.7. 
 
D'acord a la solució adoptada en façana, revestiment exterior de fusta, i un grau 
d'impermeabilitat igual a 2, les condicions que haurà de complir seran R1 + C1. 
 

 
 
2) A continuació es descriuen les condicions agrupades en blocs homogenis segons condicions 
indicades. 
R) Resistència a la filtració del revestiment exterior: 
R1 El revestiment exterior ha de tenir almenys una resistència mitjana a la filtració. Es 
considera que proporcionen aquesta resistència els següents: 

- revestiments discontinus rígids pegats de les següents característiques: 
· de peces menors de 300 mm de costat; 
· fixació al suport suficient per garanKr la seva estabilitat; 
· adaptació als moviments del suport. 
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C) Composició de la fulla principal: 
C1 Ha d'utilitzar-se almenys una fulla principal d'espessor mitjà. Es considera com tal una 
fàbrica agafada amb morter de: 

- ½ peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no existeixi revestiment 
exterior o quan existeixi un revestiment exterior discontinu o un aïllant exterior fixats 
mecànicament; 
- 12 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 

La solució adoptada per a la fulla interior no seria convencional però l'espessor total seria de 
16 cm. 
 
2.3 Condicions dels punts singulars 
1) S'han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, així com 
les de continuïtat o discontinuïtat relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi. 
 
*Els següents punts, a més a més dels aclariments que es descriuran a continuació, queden 
justificats amb els detalls constructius adjunts a la documentació gràfica. 
 
1. Juntes de dilatació 
Aquest punt no és d’aplicació en el present treball atès que no s'han previst juntes de dilatació 
en la fulla principal. 
 
2. Inici de la façana des de la fonamentació 
1) S'ha de disposar una barrera impermeable que cobreixi tot el gruix de la façana a més de 
15cm per sobre del nivell del sòl exterior per evitar l'ascens d'aigua per capil·laritat o adoptar 
altra solució que produeixi el mateix efecte. 
- Es disposa d’una barrera impermeable que cobreix tot l’espessor del mur a més de 15cm per 
sobre del nivell del sol exterior. 
 
2) Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, per 
protegir-la de les esquitxades, s'ha de disposar un sòcol de més de 30 cm d'altura sobre el 
nivell del sòl exterior que cobreixi el impermeabilitzant del mur o la barrera impermeable 
disposada entre el mur i la façana, i segellar la unió amb la façana a la part superior. 
- No és aquest el cas. 
 
3. Trobades de la façana amb els forjats 
- Aquest punt queda justificat amb els detalls constructius adjunts en la documentació gràfica. 
 
4. Trobades de la façana amb els pilars 
- Aquest punt no és d’aplicació atès que la estructura no té pilars. 
 
5. Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes 
- Aquest punt queda justificat amb els detalls constructius adjunts en la documentació gràfica. 
 
6. Trobada de la façana amb la fusteria 
3) Quan la fusteria estigui reculada respecte del parament exterior de la façana, s’ha de 
rematar l'ampit amb un bimbell per a evacuar cap a l'exterior l'aigua de pluja que arribi a ell i 
evitar que arribi a la part de la façana immediatament inferior a aquest i disposar un goteró en 
la llinda per evitar que l'aigua de pluja passi per la part inferior de la llinda cap a la fusteria o 
adoptar solucions que produeixin els mateixos efectes. 
 
- S’utilitzarà aquest tipus de solució en cadascuna de les obertures exteriors. Aquestes queden 
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detallades en la documentació gràfica. 
 
7. Ampits i rematades superiors de les façanes 
1) Els ampits i remats superiors de façana es remataran amb cavallons per evacuar l'aigua de 
pluja i evitar així que aquesta arribi a la part de la façana immediatament inferior. 
 
8. Ancoratges a la façana 
1) Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o màstils es realitzin en un pla horitzontal 
de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar de manera que s’impedeixi 
l'entrada d'aigua a través d’ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça 
metàl·lica o un altre element que produeixi el mateix efecte. 
- S’utilitzarà el tipus de solució adequada en cadascun dels ancoratges. 
 
4. Cobertes 
4.1. Grau d'impermeabilitat 
1) Per les cobertes el grau de impermeabilitat exigit és únic i independent de factors climàtics. 
Qualsevol solució constructiva arriba aquest grau d'impermeabilitat sempre que es compleixin 
les condicions indicades a continuació. 
 
4.2. Condicions de les solucions constructives 
Els següents punts, a més a més dels aclariments que es descriuran a continuació, queden 
justificats amb els detalls constructius adjunts a la documentació gràfica. 
 
1) Les cobertes han de disposar dels elements següents: 

a) un sistema de formació de pendents quan la coberta sigui plana; 
b) una barrera contra el vapor immediatament per sota del aïllant tèrmic quan, segons 
el càlcul descrit en la secció HE1 del DB "Estalvi d'energia", es prevegi que es produiran 
condensacions en aquest element; 
- Fets els càlculs no es necessària la barrera de vapor. 
c) una capa separadora sota l'aïllant tèrmic, quan s'hagi d'evitar el contacte entre 
materials químicament incompatibles; 
d) un aïllant tèrmic, segons es determini en la secció HE1 del DB "Estalvi d'energia"; 
e) una capa separadora sota la capa d'impermeabilització, quan s'hagi d'evitar el 
contacte entre materials químicament incompatibles o l'adherència entre la 
impermeabilització i el element que serveix de suport en sistemes no adherits; 
f) una capa d'impermeabilització quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el 
sistema de formació de pendents no tingui el pendent exigida en la taula 2.10 o el 
solapament de les peces de la protecció sigui insuficient; 
h) una capa separadora entre la capa de protecció i l'aïllant tèrmic, quan 
i) s'utilitzi terra vegetal com a capa de protecció, a més s'ha de disposar 
immediatament per sobre d'aquesta capa separadora, una capa drenant i sobre 
aquesta una capa filtrant; No és aquest el cas. 
ii) la coberta sigui transitable per a vianants, en aquest cas la capa separadora ha de 
ser antipunxonament; 
iii) s'utilitzi grava com a capa de protecció, en aquest cas la capa separadora ha de ser 
filtrant, capaç d'impedir el pas d'àrids fins i antipunxonament; 
No és aquest el cas. 
i) una capa de protecció, quan la coberta sigui plana, llevat que la capa 
d'impermeabilització sigui auto protegida; 
j) una teulada, quan la coberta sigui inclinada, llevat que la capa d'impermeabilització 
sigui auto 
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protegida; No és aquest el cas. 
k) un sistema d'evacuació d'aigües, que pot constar de canalons, albellons i 
sobreeixidors, dimensionat segons el càlcul descrit en la secció HS 5 del DB-HS. 

 
4.3. Condicions dels components 
1. Aïllant tèrmic 
L’aïllament tèrmic complirà amb les característiques que es dictaminen en aquest apartat, 
però aquestes no són objecte de ser justificades. 
 
2. Capa d'impermeabilització 
1) La capa d'impermeabilització s'aplicarà i fixarà d'acord amb les condicions del tipus de 
material constitutiu de la mateixa. 
 
3. Cambra d'aire ventilada 
Quan es disposi una cambra d'aire, aquesta ha de situar-se en el costat exterior de l'aïllant 
tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d'obertures de tal forma que el quocient entre la 
seva àrea efectiva total, Ss, en cm2, i la superfície de la coberta, Ac, en m2 compleixi la següent 
condició; 

 
4. Capa de protecció 
1) El material que forma la capa de protecció serà resistent a la intempèrie i tindrà un pes 
suficient per contrarestar la succió del vent. 
2) Es poden usar els materials següents: 
a) quan la coberta no sigui transitable, grava, enrajolat fix o flotant, morter, teules i altres 
materials que conformen una capa pesada i estable; 
b) quan la coberta sigui transitable per a vianants, solada fixa, flotant o capa de rodament; 
 
4.4. Condicions dels punts singulars 
*Els següents punts queden justificats amb els detalls constructius adjunts a la documentació 
gràfica. 
 
4. Productes de construcció 
Tots els productes de construcció disposaran de les característiques que és descriuen en 
aquest apartat, però aquestes no són objecte de ser justificats. 
 
4.1 Característiques exigibles als productes 
1 Introducció 
1) El comportament dels edificis davant l'aigua es caracteritza mitjançant les propietats 
hídriques dels productes de construcció que componen els seus tancaments. 
 
2) Els productes per aïllament tèrmic i els que formen el full principal de la façana es 
defineixen mitjançant les següents propietats: 
a) l'absorció d'aigua per capil·laritat [g / (m2.s0, 5) o g / (m2.s)]; 
 
3) Els productes per a la barrera contra el vapor es defineixen mitjançant la resistència al pas 
del vapor d'aigua (MN · s / o m2 · h · Pa / mg). 
 
4) Els productes per a la impermeabilització es defineixen mitjançant les següents propietats, 
en funció del seu ús: 

a) estanquitat; 
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b) resistència a la penetració d'arrels; 
c) envelliment artificial per exposició perllongada a la combinació de radiació 
ultraviolada, elevades temperatures i aigua; 
d) resistència a la fluència (º C); 
e) estabilitat dimensional (%); 
f) envelliment tèrmic (º C); 
g) flexibilitat a baixes temperatures (º C); 
h) resistència a la càrrega estàtica (kg); 
i) resistència a la càrrega dinàmica (mm); 
j) allargament al trencament (%); 
k) resistència a la tracció (N/5cm). 

 
2 Components del full principal de façanes 
1) Quan el full principal sigui de bloc de formigó, llevat de bloc de formigó curat en autoclau, 
el valor d'absorció dels blocs mesurat segons l'assaig de UNE 41 170:1989 ha de ser com a 
màxim 0,32 g/cm3. 
- No és aquest el cas. 
 
2) Quan el full principal sigui de bloc de formigó vist, el valor mitjà del coeficient de succió dels 
blocs mesurat segons l'assaig de UNE EN-772 11:2001 i UNE EN 772-11:2001 / A1: 2006 i per 
un temps de 10 minuts ha de ser com a màxim 3 [g / (m2 · s)] i el valor individual del coeficient 
ha de ser com a màxim 4,2 [g / (m2 · s)]. 
- No és aquest el cas. 
 
3) Quan el full principal sigui de maó o de bloc sense revestiment exterior, els maons i els blocs 
han de ser cara vista. 
- No és aquest el cas. 
 
3 Aïllant tèrmic 
1) Quan l'aïllant tèrmic es disposi per l'exterior del full principal, ha de ser no hidròfil. 
 
4.2 Control de recepció en obra de productes 
1) En el plec de condicions del projecte s'han d'indicar les condicions de control per a la 
recepció dels productes, incloent els assajos necessaris per comprovar que aquests reuneixen 
les característiques exigides en els apartats anteriors. 
 
2) S'ha de comprovar que els productes rebuts: 

a) corresponen als especificats en el plec de condicions del projecte; 
b) disposen de la documentació exigida; 
c) estan caracteritzats per les propietats exigides; 
d) han estat assajats, quan així s'estableixi en el plec de condicions o ho determini el 
director de l'execució de l'obra amb el vistiplau del director d'obra, amb la freqüència 
establerta. 

 
3) Al control s'han de seguir els criteris indicats en l'article 7.2 de la part I del CTE. 
 
5. Construcció 
Alhora de realitzar la construcció es tindran en compte les condicions i exigències que 
s’estableixen en aquest punt, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
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5.1 Execució 
1) Les obres de construcció de l'edifici, en relació amb aquesta secció, s'executaran amb 
subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a 
les condicions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, d'acord amb el que 
indica l'article 7 de la part I del CTE. En el plec de condicions s'indicaran les condicions 
d'execució dels tancaments. 
 
1 Murs 
1 Condicions dels passa tubs 
1) Els passa tubs han de ser estancs i prou flexibles per absorbir els moviments previstos. 
 
- Condicions de les làmines impermeabilitzants 
1) Les làmines s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que es trobin dins dels marges 
prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació. 
2) Les làmines s'han d'aplicar quan el mur estigui prou sec d'acord amb les corresponents 
especificacions d'aplicació. 
3) Les làmines s'han d'aplicar de manera que no entrin en contacte materials incompatibles 
químicament. 
4) En les unions de les làmines s'han de respectar els solapaments mínims prescrits en les 
corresponents especificacions d'aplicació. 
5) El parament on es va aplicar la làmina no ha de tenir rebaves de morter a les fàbriques de 
maó o blocs ni cap ressalt de material que pugui suposar risc de punxonament. 
6) Quan s'utilitzi una làmina impermeabilitzant adherida a aplicar imprimacions prèvies i quan 
s'utilitzi una làmina impermeabilitzant no adherida han segellar els solapaments. 
7) Quan la impermeabilització es faci per l'interior, han d'unir bandes de reforç en els canvis de 
direcció. 
 
- Condicions del revestiment hidròfug de morter 
1) El parament on es va aplicar el revestiment ha d'estar net. 
2) S'han d'aplicar almenys quatre capes de revestiment de gruix uniforme i el gruix total no ha 
de ser major que 2 cm. 
3) No s'ha d'aplicar el revestiment quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 º C ni quan es 
prevegi un descens de la mateixa per sota d'aquest valor en les 24 hores posteriors a la seva 
aplicació. 
4) En les trobades han solapar les capes del revestiment almenys 25 cm. 
 
- Condicions dels productes líquids d'impermeabilització 
1 Revestiments sintètics de resines 
1) Les fissures grans han cajearse mitjançant regates de 2 cm de profunditat i s'han d'emplenar 
aquestes amb morter pobre. 
2) Les coqueres i les esquerdes s'han d'omplir amb massilles especials compatibles amb la 
resina. 
3) Abans de l'aplicació de la imprimació s'ha de netejar el parament del mur. 
4) No s'ha d'aplicar el revestiment quan la temperatura sigui inferior a 5 º C o superior a 35 º C. 
Llevat que en les especificacions d'aplicació es fixin altres límits. 
5) El gruix de la capa de resina ha d'estar comprès entre 300 i 500 de manera que cobreixin 
una banda de la trobada de 10 cm d'amplada com a mínim micres. 
6) Quan hi hagi fissures de gruix comprès entre 100 i 250 micres s'ha d'aplicar una imprimació 
al voltant de la fissura. Després s'ha d'aplicar una capa de resina al llarg de tota la fissura, en 
un ample superior a 12 cm i d'un gruix que no sigui superior a 50 micres. Finalment s'han 
d'aplicar tres mans 
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consecutives, en intervals de sis hores com a mínim, fins a arribar a un gruix total que no sigui 
més gran que 1 mm. 
7) Quan el revestiment estigui elaborat a partir de poliuretà i estigui totalment o parcialment 
exposat a la intempèrie ha de cobrir amb una capa adequada per protegir-lo de les radiacions 
ultraviolada. 
 
2 Polímers Acrílics 
1) El suport ha d'estar sec, sense restes de greix i net. 
2) El revestiment s'ha d'aplicar en capes successives cada 12 hores aproximadament. El gruix 
no ha de ser major que 100 micres. 
 
3 Cautxú acrílic i resines acríliques 
1) El suport ha d'estar sec i exempt de pols, brutícia i lletades superficials. 
 
-  Condicions del segellat de juntes 
1 Massilles a base de poliuretà 
1) En juntes majors de 5 mm s'ha de col·locar un farciment d'un material no adherent a la 
massilla per limitar la profunditat. 
2) La junta ha de tenir com a mínim una profunditat de 8 mm. 
3) La amplada màxima del junt no ha de ser major que 25 mm. 
 
2 Massilles a base de silicones 
1) En juntes majors de 5 mm s'ha de col·locar un farciment d'un material no adherent a la 
massilla per obtenir la secció adequada. 
 
3 Massilles a base de resines acríliques 
1) Si el suport és porós i està excessivament sec han humitejar lleugerament les vores de la 
junta. 
2) En juntes majors de 5 mm s'ha de col·locar un farciment d'un material no adherent a la 
massilla per obtenir la secció adequada. 
3) La junta ha de tenir com a mínim una profunditat de 10 mm. 
4) L’amplada màxima del junt no ha de ser major que 25 mm. 
 
4 Massilles asfàltiques 
1) S'han d'aplicar directament en fred sobre les juntes. 
 
- Condicions dels sistemes de drenatge 
1) El tub drenant ha d'envoltar d'una capa d'àrid i aquesta, al seu torn, embolicar totalment 
amb una làmina filtrant. 
2) Si l'àrid és d'al·luvió el gruix mínim del recobriment de la capa d'àrid que envolta el tub 
drenant ha de ser, en qualsevol punt, com a mínim 1,5 vegades el diàmetre del dren. 
3) Si l'àrid és de trituració el gruix mínim del recobriment de la capa d'àrid que envolta el tub 
drenant ha de ser, en qualsevol punt, com a mínim 3 vegades el diàmetre del dren. 
 
2 Sòls 
- Condicions dels passa tubs 
1) Els passa tubs han de ser flexibles per absorbir els moviments previstos i estancs. 
 
- Condicions de les làmines impermeabilitzants 
1) Les làmines s'han d'aplicar en unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin dins dels 
marges prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació. 
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2) Les làmines s'han d'aplicar quan el sòl estigui suficientment sec d'acord amb les 
corresponents especificacions d'aplicació. 
3) Les làmines s'han d'aplicar de manera que no entrin en contacte materials incompatibles 
químicament. 
4) S'han de respectar en les unions de les làmines dels solapaments mínims prescrits en les 
corresponents especificacions d'aplicació. 
5) La superfície on va a aplicar la impermeabilització no ha de presentar algun tipus de ressalts 
de materials que puguin suposar un risc de punxonament. 
6) S'han d'aplicar imprimacions sobre els formigons de regulació o neteja i les fonamentacions 
en el cas d'aplicar làmines adherides i en el perímetre de fixació en el cas d'aplicar làmines no 
adherides. 
7) En l'aplicació de les làmines impermeabilitzants es col·locaran bandes de reforç en els canvis 
de direcció. 
 
- Condicions de les arquetes 
1) Han de segellar totes les tapes d'arquetes al propi marc mitjançant bandes de cautxú o 
similars que permetin el registre. 
 
- Condicions del formigó de neteja 
1) El terreny inferior de les soleres i plaques drenades ha compactar i tenir com a mínim una 
pendent de l'1%. 
2) Quan hagi col·locar una làmina impermeabilitzant sobre el formigó de neteja del sòl o de la 
fonamentació, la superfície d'aquest formigó ha aplanar. 
 
3 Façanes 
-  Condicions del full principal 
1) Quan el full principal sigui de maó, han de submergir en aigua breument abans de la seva col 
·locació, excepte els maons hidrofugats i aquells la succió sigui inferior a 1 kg / (m2.min) 
segons el assaig descrit en UNE EN-772 11:2001 i UNE EN 772-11:2001 / A1: 2006. Quan 
s'utilitzin juntes amb resistència a la filtració alta o mitjana, el material constituent del full ha 
de humitejar abans de col·locar. 
2) S'han de deixar lligades a totes les filades de les trobades i les cantonades per travar la 
fàbrica. 
3)Quan el full principal no estigui interrompuda pels pilars, l'ancoratge d'aquest full als pilars 
s'ha de fer de manera que no es produeixin esquerdes a la mateixa. Quan s'executi la full 
principal s'ha d'evitar l'adherència d'aquesta amb els pilars. 
4) Quan el full principal no estigui interrompuda pels forjats l'ancoratge d'aquest full als 
forjats, s'ha de fer de manera que no es produeixin esquerdes a la mateixa. Quan s'executi la 
full principal s'ha d'evitar l'adherència d'aquesta amb els forjats. 
 
- Condicions del revestiment intermedi 
1) Cal disposar adherit a l'element que serveix de suport i aplicar de manera uniforme sobre 
aquest. 
 
- Condicions de l'aïllant tèrmic 
1) Cal col·locar de forma contínua i estable. 
2) Quan l'aïllant tèrmic sigui a base de panells o mantes i no ompli tot l'espai entre les dues 
fulles de la façana, l'aïllant tèrmic ha de disposar-se en contacte amb el full interior i s'han 
d'utilitzar elements separadors entre la fulla exterior i l'aïllant. 
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- Condicions de la càmera d'aire ventilada 
1) Durant la construcció de la façana s'ha d'evitar que caiguin enderrocs, rebaves de morter i 
brutícia en la cambra d'aire i en les nafres que s'utilitzin per a la seva ventilació. 
 
- Condicions del revestiment exterior 
1) Cal disposar adherit o fixat a l'element que serveix de suport. 
 
- Condicions dels punts singulars 
1) Les juntes de dilatació s'han d'executar aplomades i han de deixar netes per a l'aplicació del 
farcit i del segellat. 
 
4 Cobertes 
- Condicions de la formació de pendents 
1) Quan la formació de pendents sigui l'element que serveix de suport de la 
impermeabilització, seva superfície ha de ser uniforme i neta. 
 
- Condicions de la barrera contra el vapor 
1) La barrera contra el vapor s'ha d'estendre sota el fons i els laterals de la capa d'aïllant 
tèrmic. 
2) S'ha d'aplicar en unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin dins dels marges 
prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació. 
 
- Condicions de l'aïllant tèrmic 
1) Cal col·locar de forma contínua i estable. 
 
- Condicions de la impermeabilització 
1) Les làmines s'han d'aplicar en unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin dins dels 
marges prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació. 
2) Quan s'interrompin els treballs han de protegir adequadament els materials. 
3) La impermeabilització ha de col·locar en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
4) Les diferents capes de la impermeabilització han d'unir en la mateixa direcció i tapajuntes. 
5) Els solapaments han de quedar a favor del corrent d'aigua i no han de quedar alineats amb 
els de les fileres contigües. 
 
- Condicions de la càmera d'aire ventilada 
1) Durant la construcció de la coberta s'ha d'evitar que caiguin enderrocs, rebaves de morter i 
brutícia en la cambra d'aire. 
 
5.2 Control de l'execució 
1) El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 
projecte, seus annexos i modificacions autoritzats pel director d'obra i les instruccions del 
director de l' execució de l'obra, d'acord amb el que indica l'article 7.3 de la part I del CTE i 
altra normativa vigent d'aplicació. 
2) Es comprovarà que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls i amb la 
freqüència dels mateixos establerta en el plec de condicions del projecte. 
3) Qualsevol modificació que pugui introduir durant l'execució de l'obra quedarà en la 
documentació de l'obra executada sense que en cap cas deixin de complir les condicions 
mínimes assenyalades en aquest document bàsic. 
 
5.3 Control de l'obra acabada 
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1) Al control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. En aquesta 
secció del DB no es prescriuen proves finals. 
 
6. Manteniment i conservació 
Es realitzaran les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat, 
s'inclouen en la taula 6.1 i les correccions pertinents en el cas que es detectin defectes. 
 

 
 

Secció HS 2 Recollida i evacuació de residus 
1. Generalitats 
1.1. Àmbit d'aplicació 
1) Aquesta secció s'aplica als edificis d'habitatges de nova construcció, tinguin o no locals 
destinats a altres usos, pel que fa a la recollida dels residus ordinaris generats en ells. 
 
2 Disseny i dimensionament 
2.1 Magatzem de contenidors d'edifici i espai de reserva 
- Cada edifici ha de disposar com a mínim d'un magatzem de contenidors d'edifici per a les 
fraccions dels residus que tinguin recollida porta a porta, i, per a les fraccions que tinguin 
recollida centralitzada amb contenidors de carrer de superfície, ha de disposar d'un espai de 
reserva en el qual pugui construir-se un magatzem de contenidors quan alguna d'aquestes 
fraccions passi a tenir recollida porta a porta. 
 
1 Situació 
- El magatzem i l'espai de reserva, en el cas que estiguin fos de l'edifici, han d'estar situats a 
una distància de l'accés del mateix menor que 25 m. 
- El recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior ha de tenir una amplària lliure 
d'1,20 m com a mínim, encara que s'admeten estrenyiments localitzats sempre que no es 
redueixi l'amplària lliure a menys d'1 m i que la seva longitud no sigui major que 45 cm. Quan 
en el recorregut existeixin portes d'obertura manual aquestes han d'obrir-se en el sentit de 
sortida. El pendent ha de ser del 12 % com a màxim i no han de disposar-se graons. 
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2 Superfície 
- Superfície útil del magatzem 
Al no haver servei de recollida porta a porta serà suficient dimensionar l'espai de reserva. 
 
- Superfície de l'espai de reserva 
1 La superfície de reserva ha de calcular-se mitjançant la fórmula següent: 

 
On,  
- SR la superfície de reserva [m2]; 
- P el nombre d'ocupants habituals de l'edifici que equival a la suma del nombre total 
de dormitoris senzills i el doble de nombre total de dormitoris dobles; 
- Ff el factor de fracció [m2/persona], que s'obté de la taula 2.2. 
- Mf un factor de majoració que s'utilitza per tenir en compte que no tots els ocupants 
de l'edifici separen els residus i que és igual a 4 per a la fracció varis i a 1 per les altres 
fraccions. 

 
 

Així: 
SR = 5 x (0,039 + 0,060 + 0,005 + 0,012 + 4 x 0,038) = 1,34 m2 

2 Amb independència de l'anteriorment exposat, la superfície de reserva ha de ser com a 
mínim la que permeti el maneig adequat dels contenidors. 
 
3 Altres característiques 
1 El magatzem de contenidors ha de tenir les següents característiques: 

a) el seu emplaçament i el seu disseny han de ser tals que la temperatura interior no 
superi 30º; 
b) el revestiment de les parets i el sòl ha de ser impermeable i fàcil de netejar; les 
trobades entre les parets i el sòl han de ser arrodonits; 
c) ha d'explicar almenys amb una presa d'aigua dotada de vàlvula de tancament i un 
embornal sifònic antimúridos en el sòl; 
d) ha de disposar d'una il·luminació artificial que proporcioni 100 lux com a mínim a 
una altura respecte del sòl d'1 m i d'una base d'endoll fixa 16A 2p+T segons UNEIX 
20.315:1994; 
i) satisfarà les condicions de protecció contra incendis que s'estableixen per als 
magatzems de residus en l'apartat 2 de la Secció SI-1 del *DB-SI Seguretat en cas 
d'incendi; 
f) en el cas de trasllat de residus per baixant, si es disposa una tremuja intermèdia per 
emmagatzemar els residus fins al seu pas als contenidors, aquesta ha d'anar proveïda 
d'una comporta per al seu buidatge i neteja, així com d'un punt de llum que 
proporcioni 1.000 lúmens situat en el seu interior sobre la comporta, i l'interruptor de 
la qual estigui situat fora de la tremuja. 
 



Treball Final de Grau 
DISSENY D'UNA CASA UNIFAMILIAR A VALLVIDRERA 
 

91 de 114 

2.3 Espais d'emmagatzematge immediat en els habitatges 
1 Han de disposar-se en cada habitatge espais per emmagatzemar cadascuna de les cinc 
fraccions dels residus ordinaris generats en ella. 
2 En el cas d'habitatges aïllats o agrupades horitzontalment, per a les fraccions de paper / 
cartró i vidre, pot utilitzar-se com a espai d'emmagatzematge immediat el magatzem de 
contenidors d'edifici. 
3 La capacitat d'emmagatzematge per a cada fracció ha de calcular-se mitjançant la següent 
fórmula:  

 
- C la capacitat d'emmagatzematge en l'habitatge per fracció [dm3]; 
- CA el coeficient d'emmagatzematge [dm3/persona] el valor de la qual per a cada 
fracció s'obté en la taula 2.3; 
- Pv el nombre benvolgut d'ocupants habituals de l'habitatge que equival a la suma del 
nombre total de dormitoris senzills i el doble de nombre total de dormitoris dobles. 
 

 
 

C = 5 x (7,80 + 3 + 10,85 + 3,36 + 10,50) = 177,55 dm3 en total. 
 

4 Amb independència de l'anteriorment exposat, l'espai d'emmagatzematge de cada fracció ha 
de tenir una superfície en planta no menor que 30x30 cm i ha de ser igual o major que 45 dm3. 
5 Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers han de disposar-se en la cuina o en 
zones annexes auxiliars. 
6 Aquests espais han de disposar-se de tal forma que l'accés a ells pugui realitzar-se sense que 
hi hagi necessitat de recórrer a elements auxiliars i que el punt més alt estigui situat a una 
altura no major que 1,20 m per sobre del nivell del sòl. 
7 L'acabat de la superfície de qualsevol element que estigui situat a menys de 30 cm dels límits 
de l'espai d'emmagatzematge ha de ser impermeable i fàcilment rentable. 
 
3 Manteniment i conservació 
3.1 Magatzem de contenidors d'edifici 
1 Han de senyalitzar-se correctament els contenidors, segons la fracció corresponent, i el 
magatzem de contenidors. A l'interior del magatzem de contenidors han de disposar-se en un 
suport indeleble, juntament amb altres normes d'ús i manteniment, instruccions perquè cada 
fracció s'aboqui en el contenidor corresponent. 
2 Han de realitzar-se les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat, 
s'inclouen en la taula 3.1. 
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Secció HS 3 Qualitat de l'aire interior 
1. Generalitats 
1.1. Àmbit d'aplicació 
1) Aquesta secció s'aplica, en els edificis d'habitatges, a l'interior de les mateixes, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments i garatges, i, en els edificis de qualsevol 
altre ús, als aparcaments i els garatges. Es considera que formen part dels aparcaments i 
garatges les zones de circulació dels vehicles. 
- En aquest cas doncs, és d’aplicació. 
 
2. Caracterització i quantificació de les exigències 
1) El cabal de ventilació mínim per als locals s'obté a la taula 2.1 tenint en compte les regles 
que figuren a continuació. 
2) El nombre d'ocupants es considera igual, 
a) en cada dormitori individual, a un i, en cada dormitori doble, a dos; 
- Es disposa de dos dormitoris dobles i un d’individual = cinc ocupants 
b) en cada menjador i a cada sala d'estar, a la suma dels comptabilitzats per a tots els 
dormitoris de l'habitatge corresponent. 
- Menjador = cinc ocupants 
3) En els locals dels habitatges destinats a diversos usos es considera el cabal corresponent al 
ús per al qual resulti un cabal més gran. 
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LOCALS: 
P-03 
- Magatzem: qv= 26,58l/s 

PP 
- Sala d'estar: qv=15 l/s 
- Cuina: qv=14,14 l/s 
- Bany: qv=15 l/s 

P-02 
- Bugaderia: qv=5,34 l/s 
- Sala d'estar: qv=15 l/s 
- Magatzem de residus: qv=10 l/s 
P-01 
- Dormitori individual: qv=5 l/s 
- Dormitori doble: qv=10 l/s 
- Bany: qv=15 l/s 

P01 
- Dormitori doble: qv=10 l/s 
- Bany: qv=15 l/s 

 
3. Disseny 
3.1. Condicions generals dels sistemes de ventilació 
1. Habitatges 
1) Els habitatges han de disposar d'un sistema general de ventilació que pot ser híbrida o 
mecànica amb les següents característiques: 

a) l'aire ha de circular des dels locals secs als humits, per a això els menjadors, els 
dormitoris i les sales d'estar han de disposar d'obertures d'admissió, els lavabos, les 
cuines i les cambres de bany han de disposar d'obertures d'extracció, les particions 
situades entre els locals amb admissió i els locals amb extracció han de disposar 
d'obertures de pas; 
b) els locals amb diversos usos dels del punt anterior, han de disposar a cada zona 
destinada a un ús diferent de les obertures corresponents; 
c) com obertures d'admissió, s'han de disposar obertures dotades d'airejadors o 
obertures fixes de la fusteria; 
d) quan la ventilació sigui híbrida les obertures d'admissió han de comunicar 
directament amb l'exterior; 
e) els airejadors han disposar-se a una distància del sòl major que 1,80 m; 
f) quan algun local amb extracció estigui compartimentat, s'han de disposar obertures 
de pas entre els compartiments; l'obertura d'extracció ha de disposar-se en el 
compartiment més contaminat que, en el cas de lavabos i cambres de banys, és aquell 
en què està situat el inodor, i en el cas de cuines és aquell en què està situada la zona 
de cocció; l'obertura de pas que connecta amb la resta de l'habitatge ha d'estar situada 
al local menys contaminat; 
g) les obertures d'extracció s'han de connectar a conductes d'extracció i han de 
disposar-se a una distància del sostre menor que 200mm i a una distància de qualsevol 
racó o cantonada vertical major que 100 mm; 
h) un mateix conducte d'extracció pot ser compartit per lavabos, banys, cuines i 
trasters. 

Consultar Plànol justificatiu a la Memòria Gràfica. 
 
2) Les cuines, menjadors, dormitoris i sales d'estar han de disposar d'un sistema 
complementari de ventilació natural. Per a això s'ha de disposar una finestra exterior 
practicable o una porta exterior. 
- En aquest cas totes les estances nombrades en aquest punt disposen d’obertures que 
ofereixen ventilació natural. 
3) Les cuines han de disposar d'un sistema addicional específic de ventilació amb extracció 
mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció. 
- En aquest cas la cuina de planta principal disposarà d’extractor connectat a un conducte 
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d’extracció independent.  
 
2. Magatzems de residus 
En els magatzems de residus ha de disposar-se un sistema de ventilació que pot ser 
natural,híbrida o mecànica. 
 
3. Trasters 
1) En els trasters i en les seves zones comunes s'ha de disposar un sistema de ventilació que 
pot ser natural, híbrida o mecànica. 
- En aquest cas el traster disposen d’obertures que ofereixen ventilació natural. 
 
4. Aparcaments i garatges de qualsevol tipus d'edifici 
- Aquest punt no és d’aplicació en el present treball atès que no disposa de garatges ni 
aparcaments. 
 
4. Dimensionat 
4.1. Conductes d'extracció 
1. Conductes d'extracció per ventilació híbrida 
Aquest apartat no és d’aplicació atès que no es disposa de ventilació híbrida. 
 
2. Conductes d'extracció per ventilació mecànica 
2) Quan els conductes es disposin en la coberta, la secció ha de ser com a mínim igual a la 
obtinguda mitjançant la fórmula: 

 
En aquest cas es disposa d'un conducte d’extracció: la cuina de planta principal. La secció del 
conducte serà de 400 cm2. D'acord a la taula 4.2, 4.3 i 4.4. 
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4.2. Finestres i portes exteriors 
En aquest apartat es demana que l’obertura de ventilació sigui 1/20 part de la superfície, en 
canvi, en el RD55/2009 sobre habitabilitat s’indica que sigui 1/8 part. Així doncs, i atès que s’ha 
complert la condició més restrictiva (veure document justificatiu RD55/2009) es considera 
justificat aquest apartat. 
 
5. Productes de construcció 
Tots els productes de construcció disposaran de les característiques que és descriuen en 
aquest apartat, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
 
5.1 Característiques exigibles als productes 
1) De forma general, tots els materials que s'hagin d'utilitzar en els sistemes de ventilació han 
de complir les següents condicions: 

a) que especifiquen els apartats anteriors; 
b) que especifica la legislació vigent; 
c) que siguin capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei. 

2) Es consideren acceptables els conductes de xapa fabricats d'acord amb les condicions de la 
norma UNE 100 102:1988. 
 
5.2 Control de recepció en obra de productes 
1) En el plec de condicions del projecte s'han d'indicar les condicions particulars de control per 
a la recepció dels productes, incloent els assajos necessaris per comprovar que els mateixos 
reuneixen les característiques exigides en els apartats anteriors. 
2) S'ha de comprovar que els productes rebuts: 

a) corresponen als especificats en el plec de condicions del projecte; 
b) disposen de la documentació exigida; 
c) estan caracteritzats per les propietats exigides; 
d) han estat assajats, quan així s'estableixi en el plec de condicions o ho determini el 
director de l'execució de l'obra amb el vistiplau del director d'obra, amb la freqüència 
establerta. 

3) Al control s'han de seguir els criteris indicats en l'article 7.2 de la part I del CTE. 
 
6. Construcció 
Alhora de realitzar la construcció es tindran en compte les condicions i exigències que 
s’estableixen en aquest punt, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
6.1 Execució 
1) Les obres de construcció de l'edifici, en relació amb aquesta Secció, s'han d'executar amb 
subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a 
les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, d'acord amb el que 
indica l'article 7 de la part I del CTE. En el plec de condicions s'han d'indicar les condicions 
particulars d'execució dels sistemes de ventilació. 
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1 Obertures 
1) Quan les obertures es disposen directament en el mur ha col·locar un passa murs la secció 
interior tingui les dimensions mínimes de ventilació previstes i han de segellar els extrems en 
la seva trobada amb el mateix. Els elements de protecció de les obertures han d'unir de 
manera que no es permeti l'entrada d'aigua des de l'exterior. 
2) Els elements de protecció de les obertures d'extracció que disposin de lames, han col·locar 
amb aquestes inclinades en la direcció de la circulació de l'aire. 
 
2 Conductes d'extracció 
1) Cal preveure el pas dels conductes a través dels forjats i altres elements de partició 
horitzontal de manera que s'executin aquells elements necessaris per a això com ara brochals i 
cèrcols. Els buits de pas dels forjats han de proporcionar una folgança perimètrica de 20 mm i 
s'ha d'omplir aquesta comoditat amb aïllant tèrmic. 
2) El tram de conducte corresponent a cada planta s'ha de recolzar sobre el forjat inferior de la 
mateixa. 
3) Per conductes d'extracció per a ventilació híbrida, les peces es col·locaran tenint cura del 
aplomat, admetent-se una desviació de la vertical de fins a 15 º amb transicions suaus. 
4) S'han de realitzar les unions previstes en el sistema, cuidant l'estanquitat de les juntes. 
5) Les obertures d'extracció connectades a conductes d'extracció han de tapar-se 
adequadament per evitar l'entrada de runes o altres objectes als conductes fins que es 
col·loquin els elements de protecció corresponents. 
6) Es consideren satisfactoris els conductes de xapa executats segons el que especifica la 
norma UNE-EN 1507:2007. 
 
3 Sistemes de ventilació mecànics 
1) El aspirador híbrid o l'aspirador mecànic, si s'escau, ha de col·locar aplomat i subjecte al 
conducte d'extracció o al seu revestiment. 
2) El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar sobre el suport de manera estable i 
utilitzant elements antivibradors. 
3) Els empalmaments i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l'entrada o 
sortida d'aire en aquests punts. 
  
6.2 Control de l'execució 
1) El control de l'execució de les obres s'ha de fer d'acord amb les especificacions del projecte, 
seus annexos i modificacions autoritzats pel director d'obra i les instruccions del director de 
l'execució de l'obra, d'acord amb el que indica l'article 7.3 de la part I del CTE i altres normativa 
vigent d'aplicació. 
2) S'ha de comprovar que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls i amb la 
freqüència dels mateixos establerta en el plec de condicions del projecte. 
3) Qualsevol modificació que pugui introduir durant l'execució de l'obra ha de quedar a la 
documentació de l'obra executada sense que en cap cas deixin de complir les condicions 
mínimes assenyalades en aquest document bàsic. 
 
6.3 Control de l'obra acabada 
1) Al control s'han de seguir els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. En aquesta 
secció del DB no es prescriuen proves finals. 
 
7. Manteniment i conservació 
És realitzaran les operacions de manteniment requerides però aquestes no són objecte de ser 
justificades. 
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Secció HS 4 Subministrament d’aigua 
1. Generalitats 
1.1. Àmbit d'aplicació 
1) Aquesta secció s'aplica a la instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis inclosos en 
l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions 
de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el nombre o la capacitat 
dels aparells receptors existents a la instal·lació 
- En aquest cas doncs, és d’aplicació. 
 
2. Caracterització i quantificació de les exigències 
2.1. Propietats de la instal·lació 
1. Qualitat de l'aigua 
L’aigua disposarà de les propietats que es dictaminen en aquest apartat però aquestes no són 
objecte de ser justificades. 
 
2. Protecció contra retorns 
Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux, aquests es 
disposaran combinats amb aixetes de buidat de tal manera que sempre sigui possible buidar 
qualsevol tram de la xarxa. 
 
3. Condicions mínimes de subministrament 
1) La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips de l'equipament higiènic els cabals que 
figuren a la taula 2.1. 
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- Així doncs es disposa de: 
- Rentamans: 

CIMAF: 4 x 0,05 = 0,20 dm3/s 
CIMACS: 4 x 0,03 = 0,12 dm3/s 

- Dutxa: 
CIMAF: 2 x 0,20 = 0,40 dm3/s 
CIMACS: 2 x 0,10 = 0,20 dm3/s 

- Banyera (1,40m): 
CIMAF: 1 x 0,30 = 0,30 dm3/s 
CIMACS: 1 x 0,20 = 0,20 dm3/s 

- Bidet: 
CIMAF: 1 x 0,10 = 0,10 dm3/s 
CIMACS: 1 x 0,065 = 0,065 dm3/s 

- Inodor amb cisterna: 
CIMAF: 3 x 0,10 = 0,30 dm3/s 
CIMACS: - 

- Rentador domèstic: 
CIMAF: 1 x 0,20 = 0,20 dm3/s 
CIMACS: 1 x 0,10 = 0,10 dm3/s 

- Rentaplats domèstic: 
CIMAF: 1 x 0,15 = 0,15 dm3/s 
CIMACS: 1 x 0,10 = 0,10 dm3/s  

- Rentadora domèstica: 
CIMAF: 1 x 0,20 = 0,20 dm3/s 
CIMACS: 1 x 0,15 = 0,15 dm3/s 

- Cabal instantani mínim d’aigua freda: 1,85 dm3/s 
- Cabal instantani mínim d’ACS: 0,94 dm3/s 

2) En els punts de consum la pressió mínima serà: 
a) 100kPa per aixetes comuns; 
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b) 150kPa per fluxors i escalfadors. 
3) La pressió en qualsevol punt de consum no superarà 500KPa. 
 
2.2. Estalvi d'aigua 
1) Es disposarà un sistema de comptabilització tant d'aigua freda com d'aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable. 
2) En les xarxes d'ACS cal disposar una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada d'anada 
al punt de consum més allunyat sigui igual o superior a 15m. 
3) Es reutilitzaran les aigües pluvials i es reutilitzaran per abastir els inodors, rentavaixelles, 
rentadora i reg de zones exteriors. 
 
3. Disseny 
1) La instal·lació de subministrament d'aigua desenvolupada en el projecte de l'edifici ha 
d'estar composta d'una escomesa, una instal·lació general i, en funció de si la comptabilització 
és única o múltiple, de derivacions col·lectives o instal·lacions particulars. 
- En aquest cas la comptabilització és única i per tant la les instal·lacions seran particulars. 
 
3.1. Esquema general de la instal·lació 
L’esquema d’instal·lació serà de la següent tipologia: 
Xarxa amb comptador general únic, segons l'esquema de la figura 3.1, i composta per 
l'escomesa, la instal·lació general que conté un armari o arqueta del comptador general, un 
tub d'alimentació i un distribuïdor principal, i les derivacions col·lectives. 

 
3.2 Elements que composen la instal·lació 
Alhora de realitzar la instal·lació es tindran en compte les condicions i exigències que 
s’estableixen en aquest punt, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
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1 Xarxa d'aigua freda 
-  Connexió 
1) La connexió ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: 

a) una clau de presa o un collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució 
de la 
xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l'escomesa; 
b) un tub d'escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general; 
c) Una clau de tall a l'exterior de la propietat 

2) En el cas que la connexió es realitzi des d'una captació privada o en zones rurals a les que no 
existeixi una xarxa general de subministrament d'aigua, els equips a instal·lar (a més de la 
captació pròpiament dita) seran els següents: vàlvula de peu, bomba per al tràfec de l'aigua i 
vàlvules de registre i general de tall. 
 
- Instal·lació general 
1) La instal·lació general ha de contenir, en funció de l'esquema adoptat, els elements que li 
corresponguin dels que s'esmenten en els apartats següents. 

- Clau de tall general 
1) La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament a l'edifici, i estarà situada 
dins de la propietat, en una zona d'ús comú, accessible per la seva manipulació i assenyalada 
adequadament per permetre la seva identificació. Si es disposa armari o arqueta del 
comptador general, ha allotjar en el seu interior. 

- Filtre de la instal·lació general 
1) El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l'aigua que puguin donar lloc a 
corrosions en les canalitzacions metàl·liques. S'instal·larà a continuació de la clau de tall 
general. Simes disposa armari o arqueta del comptador general, ha d'allotjar en el seu interior. 
El filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtrat comprès entre 25 i 50 micres, amb malla 
d'acer inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bacteris i autonetejable. La situació 
del filtre ha de ser tal que permeti realitzar adequadament les operacions de neteja i 
manteniment sense necessitat de tall de subministrament. 
 

- Armari o arqueta del comptador general: 
1) El armari o arqueta del comptador general contindrà, disposats en aquest ordre, la clau de 
tall general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una clau, aixeta o ràcord de 
prova, una vàlvula de retenció i una clau de sortida. La seva instal·lació s'ha de fer en un plànol 
paral·lel al del sòl. 
2) La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l'edifici. La clau de 
tall general i la de sortida serviran per al muntatge i desmuntatge del comptador general. 

- Tub d'alimentació 
1) El traçat del tub d'alimentació s'ha de fer per zones d'ús comú. En cas d'anar encastat s'han 
de disposar registres per a la seva inspecció i control de fuites, almenys en els seus extrems i 
en els canvis de direcció. 

-  Distribuïdor principal 
1) El traçat del distribuïdor principal ha de realitzar per zones d'ús comú. En cas d'anar 
encastat s'han de disposar registres per a la seva inspecció i control de fuites, almenys en els 
seus extrems i en els canvis de direcció. 
2) S'ha adoptar la solució de distribuïdor en anell en edificis tals com els d'ús sanitari, en els 
que en cas d'avaria o reforma el subministrament interior hagi de garantir. 
3 )Han disposar claus de tall en totes les derivacions, de tal manera que en cas d'avaria en 
qualsevol punt no s'hagi d'interrompre tot el subministrament. 

- Ascendents o muntants 
1) Les ascendents o muntants han de discórrer per zones d'ús comú d'aquest. 
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2) Han d'anar allotjades en recintes o forats, construïts amb aquesta finalitat. Aquests recintes 
o buits, que podran ser d'ús compartit només amb altres instal·lacions d'aigua de l'edifici, han 
de ser registrables i tenir les dimensions suficients perquè puguin realitzar les operacions de 
manteniment. 
3) Les ascendents han de disposar a la seva base d'una vàlvula de retenció, una clau de tall per 
les operacions de manteniment, i d'una clau de pas amb aixeta o tap de buidat, situades en 
zones de fàcil accés i assenyalades de forma convenient. La vàlvula de retenció es disposarà en 
primer lloc, segons el sentit de circulació de l'aigua. 
4) En la seva part superior per instal ·lar dispositius de purga, automàtics o manuals, amb un 
separador o càmera que redueixi la velocitat de l'aigua facilitant la sortida de l'aire i disminuint 
els efectes dels possibles cops d'ariet. 

-  Comptadors divisionaris 
1) Els comptadors divisionaris han de situar en zones d'ús comú de l'edifici, de fàcil i lliure 
accés. 
2) Comptaran amb preinstal·lació adequada per a una connexió d'enviament de senyals per a 
lectura a distància del comptador. 
3) Abans de cada comptador divisionari es disposarà una clau de tall. Després de cada 
comptador es disposarà una vàlvula de retenció. 
 
- Instal·lacions particulars 
1 Les instal·lacions particulars estaran compostes dels elements següents: 

a) una clau de pas situada a l'interior de la propietat particular en lloc accessible per a 
la seva manipulació; 
b) derivacions particulars, el traçat es realitzarà de manera que les derivacions als 
cambres humides siguin independents. Cadascuna d'aquestes derivacions comptarà 
amb una clau de tall, tant per aigua freda com per a aigua calenta; 
c) ramals d'enllaç; 
d) punts de consum, dels quals, tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com 
aixetes, els escalfadors d'aigua instantanis, els acumuladors, les calderes individuals de 
producció d'ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, portaran una clau de 
tall individual. 
 

- Derivacions col·lectives 
1) Passaran per zones comuns i en el seu disseny s'aplicaran condicions anàlogues a les de les 
instal·lacions particulars. 
 
- Sistemes de control i regulació de la pressió 

- Sistemes de sobreelevació: grups de pressió 
1) El sistema de sobreelevació ha de dissenyar-se de tal manera que es pugui subministrar a 
zones del edifici alimentables amb pressió de xarxa, sense necessitat de la posada en marxa 
del grup. 
2) El grup de pressió ha de ser d'algun dels dos tipus següents: 

a) convencional, que comptarà amb: 
i) dipòsit auxiliar d'alimentació, que eviti la presa d'aigua directa per l'equip de 
bombament; 
ii) equip de bombament, compost, com a mínim, de dues bombes d'iguals 
prestacions i funcionament altern, muntades en paral·lel; 
iii) dipòsits de pressió amb membrana, connectats a dispositius suficients de 
valoració dels paràmetres de pressió de la instal·lació, per posar en marxa i 
aturada automàtiques; 
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b) d'accionament regulable, també anomenats de cabal variable, que pot prescindir del 
dipòsit auxiliar d'alimentació i comptarà amb un variador de freqüència que accionarà 
les bombes mantenint constant la pressió de sortida, independentment del cabal sol · 
licitat o disponible. 

3) El grup de pressió s'instal·larà en un local d'ús exclusiu que podrà albergar també el sistema 
de tractament d'aigua. Les dimensions d'aquest local seran suficients per realitzar les 
operacions de manteniment. 
 

- Sistemes de reducció de la pressió 
1) S’han instal·lar vàlvules limitadores de pressió al ramal o derivació pertinent perquè no es 
superi la pressió de servei màxima establerta en 2.1.3. 
2) Quan es prevegin increments significatius en la pressió de xarxa per instal · lar vàlvules 
limitadores de manera que no se superi la pressió màxima de servei en els punts d'utilització. 
 
- Sistemes de tractament d'aigua 

- Condicions generals 
1) En el cas que es vulgui instal·lar un sistema de tractament a la instal·lació interior no haurà 
empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas incomplir amb els valors paramètrics establerts 
en l'annex I del Reial decret 140/2003. 

- Exigències dels materials 
1) Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d'aigua han de tenir les 
característiques adequades pel que fa a resistència mecànica, química i microbiològica per 
complir amb els requeriments inherents tant a l'aigua com al procés de tractament. 
 

- Exigències de funcionament 
1) S'han de realitzar les derivacions adequades a la xarxa de manera que la parada 
momentània del sistema no suposi discontinuïtat en el subministrament d'aigua a l'edifici. 
2) Els sistemes de tractament han d'estar dotats de dispositius de mesura que permetin 
comprovar l'eficàcia prevista en el tractament de l'aigua. 
3) Els equips de tractament han de disposar d'un comptador que permeti mesurar, a la seva 
entrada, l'aigua utilitzada per al seu manteniment. 
 

- Productes de tractament 
1) Els productes químics utilitzats en el procés s'han d'emmagatzemar en condicions de 
seguretat en funció de la seva naturalesa i la seva forma d'utilització. L'entrada al local destinat 
al seu emmagatzematge ha d'estar dotada d'un sistema perquè l'accés sigui restringit a les 
persones autoritzades per a la seva manipulació. 

- Situació de l'equip 
1) El local on s'instal·li l'equip de tractament d'aigua ha de ser preferentment d'ús exclusiu, 
encara que si existís un sistema de sobreelevació pot compartir l'espai d'instal·lació amb 
aquest. En qualsevol cas el seu accés es produirà des de l'exterior o des de zones comunes de l' 
edifici, estant restringit al personal autoritzat. Les dimensions del local seran les adequades per 
allotjar els dispositius necessaris, així com per realitzar un correcte manteniment i conservació 
dels mateixos. Disposarà de desguàs a la xarxa general de sanejament del immoble, així com 
una aixeta o presa de subministrament d'aigua. 
 
2 Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS) 
1 Distribució (impulsió i retorn) 
1) En el disseny de les instal·lacions d'ACS han unes condicions anàlogues a les de les xarxes 
d'aigua freda. 
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2) En els edificis en què sigui d'aplicació la contribució mínima d'energia solar per a la 
producció d'aigua calenta sanitària, d'acord amb la secció HE-4 del DB-HE, s'han de disposar, a 
més de les preses d'aigua freda, previstes per a la connexió de la rentadora i el rentaplats, 
sengles preses d'aigua calenta per a permetre la instal·lació d'equips bitèrmics. 
3) Tant en instal·lacions individuals com en instal·lacions de producció centralitzada, la xarxa 
de distribució ha d'estar dotada d'una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada d'anada 
al punt de consum més allunyat sigui igual o major que 15 m. 
4) La xarxa de retorn es compon de: 

a) un col·lector de retorn en les distribucions per grups múltiples de columnes. El 
col·lector ha de tenir canalització amb pendent descendent des de l'extrem superior de 
les columnes de anada fins a la columna de retorn. Cada col·lector pot recollir totes o 
diverses de les columnes d'anada, que tinguin igual pressió; 
b) columnes de retorn: des de l'extrem superior de les columnes d'anada, o des del 
col·lector de retorn, fins l'acumulador o escalfador centralitzat. 

5) Les xarxes de retorn discorreran paral·lelament a les d'impulsió. 
6)En els muntants, s'ha de fer el retorn des de la seva part superior i per sota de l'última 
derivació particular. A la base d'aquests muntants es disposaran vàlvules de seient per regular i 
equilibrar hidràulicament el retorn. 
7) Excepte en habitatges unifamiliars o en instal·lacions petites, es disposarà una bomba de 
recirculació doble, de muntatge paral·lel o "bessones", funcionant de forma anàloga a com 
s'especifica per a les del grup de pressió d'aigua freda. En el cas de les instal·lacions individuals 
podrà estar incorporada a l'equip de producció. 
8) Per suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics s'han de 
prendre les precaucions següents: 

a) en les distribucions principals s'han de disposar les canonades i els seus ancoratges 
de tal manera que dilatin lliurement, segons el que estableix el Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITE per les xarxes de calefacció; 
b) en els trams rectes es considerarà la dilatació lineal del material, preveient 
dilatadors si cal, complint per a cada tipus de tub les distàncies que s'especifiquen al 
Reglament abans esmentat. 

9) El aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en retorn, s'ha d'ajustar al 
disposa el Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques 
Complementàries ITE. 
 
2 Regulació i control 
1) A les instal·lacions d'ACS es regularà i es controlarà la temperatura de preparació i la de 
distribució. 
2) En les instal·lacions individuals els sistemes de regulació i de control de la temperatura 
estaran incorporats als equips de producció i preparació. El control sobre la recirculació en 
sistemes individuals amb producció directa serà tal que pugui recircular l'aigua sense consum 
fins que s'arribi a la temperatura adequada. 
 
3.3 Protecció contra retorns 
1 Condicions generals de la instal·lació de subministrament 
1) La constitució dels aparells i dispositius instal · lats i la seva manera d'instal·lació han de ser 
tals que s'impedeixi la introducció de qualsevol fluid en la instal·lació i el retorn de l'aigua 
sortida de ella. 
2) La instal·lació no pot empalmar directament a una conducció d'evacuació d'aigües residuals. 
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3) No es poden establir unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes de 
distribució pública i altres instal·lacions, com ara les d'aprofitament d'aigua que no sigui 
procedent de la xarxa de distribució pública. 
4) Les instal·lacions de subministrament que disposin de sistema de tractament d'aigua han 
d'estar proveïdes d'un dispositiu per impedir el retorn; aquest dispositiu s'ha de situar abans 
del sistema i el més a prop possible del comptador general si n'hi ha. 
 
2 Punts de consum d'alimentació directa 
1) En tots els aparells que s'alimenten directament de la distribució d'aigua, com ara banyeres, 
lavabos, bidets, aigüeres, safareigs, i en general, en tots els recipients, el nivell inferior de 
l'arribada de l'aigua ha d'abocar a 20 mm, com a mínim, per sobre de la vora superior del 
recipient. 
2) Els ruixadors de dutxa manual han de tenir incorporat un dispositiu antiretorn. 
 
3 Dipòsits tancats 
1) En els dipòsits tancats encara que estiguin en comunicació amb l'atmosfera, el tub 
d'alimentació desembocarà 40 mm per sobre del nivell màxim de l'aigua, és a dir per sobre del 
punt més alt de la boca del sobreeixidor. Aquest sobreeixidor ha de tenir una capacitat 
suficient per evacuar un cabal doble del màxim previst d'entrada d'aigua. 
 
4 Derivacions d'ús col·lectiu 
1) Els tubs d'alimentació que no estiguin destinats exclusivament a necessitats domèstiques 
han estar proveïts d'un dispositiu antiretorn i una purga de control. 
2) Les derivacions d'ús col · lectiu dels edificis no poden connectar-se directament a la xarxa 
pública de distribució, llevat que fos una instal·lació única a l'edifici. 
 
5 Connexió de calderes 
1) Les calderes de vapor o d'aigua calenta amb sobrepressió no empalmaran directament a la 
xarxa pública de distribució. Qualsevol dispositiu o aparell d'alimentació que s'utilitzi partirà 
d'un dipòsit, per al qual es compliran les anteriors disposicions. 
 
6 Grups motobomba 
1) Les bombes no han de connectar directament a les canonades d'arribada de l'aigua de 
subministrament, sinó que han d'alimentar des d'un dipòsit, excepte quan vagin equipades 
amb els dispositius de protecció i aïllament que impedeixin que es produeixi depressió a la 
xarxa. 
2) Aquesta protecció ha d'arribar també a les bombes de cabal variable que s'instal·lin en els 
grups de pressió d'acció regulable i inclourà un dispositiu que provoqui el tancament de 
l'aspiració i l'aturada de la bomba en cas de depressió en la canonada d'alimentació i un dipòsit 
de protecció contra les sobrepressions produïdes per cop d'ariet. 
3) En els grups de sobreelevació de tipus convencional, cal instal · lar una vàlvula antiretorn, de 
tipus membrana, per esmorteir els possibles cops d'ariet. 
 
3.4 Separacions respecte d'altres instal·lacions 
1) Les canonades d'aigua freda s'ha de fer de manera que no resultin afectades pels focus de 
calor i per tant han de discórrer sempre separades de les canalitzacions d'aigua calenta (ACS o 
calefacció) a una distància de 4 cm, com a mínim. Quan les dues canonades estiguin en un 
mateix pla vertical, la d'aigua freda ha d'anar sempre per sota de la d'aigua calenta. 
2) Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui 
dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant 
una distància en 
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paral·lel d'almenys 30 cm. 
3) Amb respecte a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm. 
 
3.5 Senyalització 
1) Les canonades d'aigua potable s'han d'assenyalar amb els colors verd fosc o blau. 
2) Si es disposa una instal·lació per subministrar aigua que no sigui apta per al consum, les 
canonades, les aixetes i els altres punts terminals d'aquesta instal·lació han d'estar 
adequadament assenyalats perquè puguin ser identificats com a tals de forma fàcil i 
inequívoca. 
 
3.6 Estalvi d'aigua 
1) Tots els edificis en l'ús es preveu la concurrència pública han de comptar amb dispositius de 
estalvi d'aigua a les aixetes. Els dispositius que poden instal · lar a aquest efecte so: aixetes 
amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb sensors infrarojos, aixetes amb polsador 
temporitzador, fluxors i claus de regulació abans dels punts de consum. 
2) Els equips que utilitzin aigua per a consum humà en la condensació d'agents frigorífics, s'han 
d'equipar amb sistemes de recuperació d'aigua. 
 
4. Dimensionat 
4.1. Reserva d'espai en l'edifici 
1) En els edificis dotats amb comptador general únic si preveurà espai per a un armari o una 
cambra per allotjar el comptador general. 
 
4.2. Dimensionat de les xarxes de distribució 
1. Dimensionat dels trams 
1) El dimensionat de la xarxa es farà a partir del dimensionament de cada tram, i per a això es 
partirà del circuit considerat com més desfavorable que serà aquell que compti amb la major 
pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva altura geomètrica. 
2) El dimensionat dels trams es farà d'acord amb el procediment següent: 
a) el cabal màxim de cada trams serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum 
alimentats pel mateix d'acord amb la taula 2.1 
 - PLANTA -02 

Cabal màxim (bugaderia): 0,2 dm3/s 
- PLANTA -01 

Cabal màxim (bany): 0,45 dm3/s 
- PLANTA PP 

Cabal màxim (cuina): 0,35 dm3/s 
Cabal màxim (bany): 0,35 dm3/s 

- PLANTA 01 
Cabal màxim (bany): 0,50 dm3/s 
 

4.3. Dimensionat de les derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç 
1) Els ramals d'enllaç als aparells domèstics es dimensionaran d'acord amb el que s'estableix 
en les taula 4.2. A la resta, s'han de tenir en compte els criteris de subministrament donats per 
les característiques de cada aparell i es dimensionarà en conseqüència. 
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4.4. Dimensionat de les xarxes d'ACS 
1. Dimensionat de les xarxes d'impulsió d'ACS 
1) Per les xarxes d'impulsió o anada d'ACS es seguirà el mateix mètode de càlcul que per a 
xarxes d’aigua freda. 
Així doncs el dimensionat dels trams es farà d'acord amb el procediment següent: 
a) el cabal màxim de cada trams serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum 
alimentats pel mateix d'acord amb la taula 2.1. 

- PLANTA -02 
Cabal màxim (bugaderia): 0,15 dm3/s 

- PLANTA -01 
Cabal màxim (bany): 0,195 dm3/s 

- PLANTA PP 
Cabal màxim (cuina): 0,20 dm3/s 
Cabal màxim (bany): 0,13 dm3/s 

- PLANTA 01 
Cabal màxim (bany): 0,26 dm3/s 
 

5. Productes de construcció 
Tots els productes de construcció disposaran de les característiques que és descriuen en 
aquest apartat, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
 
6. Construcció 
Alhora de realitzar la construcció es tindran en compte les condicions i exigències que 
s’estableixen en aquest punt, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
 
7. Manteniment i conservació 
És realitzaran les operacions de manteniment requerides però aquestes no són objecte de ser 
justificades. 
 
Secció HS 5 Evacuació d’aigua 
1. Generalitats 
1.1. Àmbit d'aplicació 
Aquesta Secció s'aplica a la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials en els edificis 
inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o 
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rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el nombre o 
la capacitat dels aparells receptors existents a la instal·lació. 
- En aquest cas doncs, és d’aplicació. 
 
2. Caracterització i quantificació de les exigències 
1) Es disposaran tancaments hidràulics en la instal·lació que impedeixin el pas de l'aire 
contingut en ella als locals ocupats sense afectar el flux de residus. 
2) Les canonades de la xarxa d'evacuació tindran el traçat més senzill possible, amb unes 
distàncies i pendents que facilitaran l'evacuació dels residus i seran autonetejables 
3) Els diàmetres de les canonades seran els apropiats per transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 
4) Les xarxes de canonades es dissenyaran de tal manera que siguin accessibles per al seu 
manteniment i reparació. 
5) Es disposaran sistemes de ventilació adequats que permetin el funcionament dels 
tancaments hidràulics i l'evacuació de gasos mefítics. 
6) La instal·lació no s'utilitzarà per a l'evacuació d'un altre tipus de residus que no siguin aigües 
residuals o pluvials. 
 
3 Disseny 
3.1 Condicions generals de l'evacuació 
1) Els col·lectors de l'edifici desguassaran per gravetat, al pou o arqueta general que 
constitueix el punt de connexió entre la instal·lació d'evacuació i la xarxa de clavegueram 
públic, a través de la corresponent presa. 
2) 3) 4) Aquests punts no són d’aplicació ja que tenim xarxa pública i no disposem de residus 
agressius. 
 
3.2. Configuracions dels sistemes d'evacuació 
1) Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram públic s'ha de disposar un sistema mixt o un 
sistema separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i les residuals, abans de la seva 
sortida a la xarxa exterior. La connexió entre la xarxa de pluvials i la de residuals s'ha de fer 
amb interposició d'un tancament hidràulic que impedeixi la transmissió de gasos d'uns a altres 
i la seva sortida pels punts de captació com ara calderetes, reixetes o embornals. 
- En aquest cas es disposa d’una única xarxa de clavegueram i s’utilitzarà un sistema separatiu 
per a aigües pluvials i residuals. 
 
4. Dimensionat 
1) S'ha d'aplicar un procediment de dimensionat per a un sistema separatiu, és a dir, s'ha de 
dimensionar la xarxa d'aigües residuals d'una banda i la xarxa d'aigües pluvials de l'altra, de 
forma separada i independent, i posteriorment mitjançant les oportunes conversions, 
dimensionar un sistema mixt. 
2) S'ha d'utilitzar el mètode d'adjudicació del nombre d'unitats de desguàs (UD) a cada aparell 
sanitari en funció que l'ús sigui públic o privat. 
 
4.1. Dimensionament de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals 
1. Xarxa de petita evacuació d'aigües residuals 
- Derivacions individuals 
1) L'adjudicació de UD a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions 
individuals corresponents s'estableixen a la taula 4.1 en funció de l'ús. 
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-  Pots sifònics o sifons individuals 
1) Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. 
2) Les caixes sifòniques tindran el nombre i grandària d'entrades adequat i una alçada suficient 
per evitar que la descàrrega d'un aparell sanitari alt surti per un altre de menor altura. 
 
- Ramals col·lectors 
1) A la taula 4.3 s'obté el diàmetre dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i la baixant 
segons el nombre màxim d'unitats de desguàs i el pendent del ramal col·lector. 
 

 
 
2. Baixants d'aigües residuals 
1) El dimensionat de les baixants s'ha de fer de manera que no es sobrepassi el límit de ±250Pa 
de variació de pressió i per a un cabal tal que la superfície ocupada per l'aigua no sigui major 
que 1/3 de la secció transversal de la canonada. 
2) El diàmetre de les baixants s'obté en la taula 4.4 com el més gran dels valors obtinguts 
considerant el màxim nombre d'UD en la baixant i el màxim nombre d'UD en cada ramal i en 
funció del nombre de plantes. 
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4.2. Dimensionament de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials 
1. Canalons 
1) El diàmetre nominal del canaló d'evacuació d'aigües pluvials de secció semicircular per a una 
intensitat pluviomètrica de 100mm/h s'obté en la taula 4.7 en funció del seu pendent i de la 
superfície a la qual serveix. 
2) Per un règim amb intensitat pluviomètrica diferent de 100mm/h, s'ha d'aplicar un factor f 
de correcció a la superfície servida tal que: 

f=i/100 essent i la intensitat pluviomètrica que es vol considerar. 
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D'acord a la taula i a la figura tenim una intensitat pluviomètrica de 110 mm/h. 
f=110/100 = 1,1. 

 

 
 
2. Baixants d'aigües pluvials 
1) El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant 
de aigües pluvials s'obté en la taula 4.8: 
 

 
 
3. Col·lectors d'aigües pluvials 
1) Els col·lectors d'aigües pluvials es calculen a secció plena en règim permanent. 
2) El diàmetre dels col·lectors d'aigües pluvials s'obté a la taula 4.9, en funció del seu pendent i 
de la superfície a la qual serveix. 
 
4. Productes de construcció 
Tots els productes de construcció disposaran de les característiques que és descriuen en 
aquest apartat, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
 
5. Construcció 
Alhora de realitzar la construcció es tindran en compte les condicions i exigències que 
s’estableixen en aquest punt, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
 
6. Manteniment i conservació 
És realitzaran les operacions de manteniment requerides però aquestes no són objecte de ser 
justificades. 
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ANNEX 8.- DOCUMENT BÀSIC HR 

Protecció enfront al soroll 
 
1. Generalitats 
Es consideraran cadascuna de les generalitats esmentades en aquest apartat, però aquestes no 
són objecte de ser justificades. 
 
2. Caracterització i quantificació de les exigències 
2.1. Valors límit d’aïllament 
1. Aïllament acústic a soroll aeri 
Els elements constructius interiors de separació, així com les façanes, les cobertes, les parets 
mitgeres i els sòls en contacte amb l'aire exterior que conformen cada recinte d'un edifici han 
de tenir, en conjunció amb els elements constructius adjacents, unes característiques que es 
compleixi: 

En els recintes habitables (es consideraran tots els recintes de l’habitatge com a tals): 
- Protecció contra el soroll generat en les unitat d'ús: 
L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, dels envans no serà menor que 
33dBA. 
- Protecció contra el soroll procedent de zones comuns: 
Tot l’habitatge constitueix una única unitat, i per tant, no es disposa de zones comuns. 
- Protecció contra el soroll procedent de recintes d'instal·lacions i de recintes 
d'activitat: 
L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT, A, entre un recinte habitable i un recinte 
d'instal·lacions, o un recinte d'activitat, confrontants vertical o horitzontalment amb 
ell, no serà menor que 45dBA. 
Es consideraran com a tals la caixa d’ascensor. 

 
2. Aïllament acústic a soroll d'impactes 
Els elements constructius de separació horitzontals han de tenir, en conjunció amb els 
elements constructius adjacents, unes característiques que es compleixi: 

a) En els recintes protegits: 
i) Protecció contra el soroll procedent generat en recintes no pertanyents a la 
mateixa unitat d'ús: 
El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte protegit 
adjacent vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal comuna 
amb qualsevol altre recinte habitable o protegit de l'edifici, no pertanyent a la 
mateixa unitat d'ús i que no sigui recinte d'instal·lacions o d'activitat, no serà 
més gran que 65 dB. 
No és d’aplicació en el present treball. 
ii) Protecció contra el soroll generat en recintes d'instal·lacions o en recintes 
d'activitat: 
El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte protegit 
adjacent vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal comuna 
amb un recinte d'activitat o amb un recinte d'instal·lacions no serà superior a 
60 dB. 

b) En els recintes habitables: 
i) Protecció contra el soroll generat de recintes d'instal·lacions o en recintes 
d'activitat: 
El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte habitable 
confrontant vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal 
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comuna amb un recinte d'activitat o amb un recinte d'instal·lacions no serà 
superior a 60 dB. 
 

2.2. Soroll i vibracions de les instal·lacions 
1) Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als 
habitables de l'edifici a través de les subjeccions o punts de contacte d'aquelles amb els 
elements constructius, de tal manera que no s'augmentin perceptiblement els nivells deguts a 
les restants fonts de soroll de l'edifici. 
 
3. Disseny i dimensionat 
3.1. Aïllament acústic a soroll aeri i a soroll d'impactes 
1. Dades prèvies i procediment 
Es considerarà cadascuna de les dades prèvies esmentades en aquest apartat, però aquestes 
no són objecte de ser justificades. En quant al procediment, escollirem l’opció simplificada que 
figura a l’apartat 3.1.2. 
 
2. Opció simplificada: Solucions d'aïllament acústic 
L’opció simplificada proporciona solucions d'aïllament que donen conformitat a les exigències 
d'aïllament a soroll aeri i a soroll d'impactes. 
- Condicions d'aplicació 

L'opció simplificada és vàlida per a edificis de qualsevol ús. 
En el nostre cas d'habitatge unifamiliar aïllat s’utilitzarà aquesta opció. 

- Procediment d'aplicació 
Per al disseny i dimensionat dels elements constructius, hem de triar: 
a) els envans; 
b) els elements de separació horitzontals i els verticals (vegeu apartat 3.1.2.3): 

i) entre unitats d'ús diferents o entre una unitat d'ús i qualsevol altre zones 
edifici que no sigui d'instal·lacions o d'activitat; 
ii) entre un recinte protegit o un recinte habitable i un recinte d'activitat o un 
recinte d'instal·lacions; 

c) les mitgeres (vegeu apartat 3.1.2.4);. No és d’aplicació en el present projecte atès 
que estem davant un edifici aïllat. 
d) les façanes, les cobertes i els sòls en contacte amb l'aire exterior. (vegeu apartat 
3.1.2.5) 
 
- Condicions mínimes dels envans 

A la taula 3.1 s'expressen els valors mínims de la massa per unitat de superfície, m, i l'índex 
global de reducció acústica, ponderat A, RA, que han de tenir els diferents tipus d'envans. 
Les distribucions interiors entre les diferents estances de l’habitatge objecte d’estudi es 
realitzen mitjançant envans formats per placa de fibra guix de 10mm de gruix amb aïllant de 
suro de 40mm de gruix, que hauran de tenir unes característiques > RA 43dBA. 
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- Condicions mínimes dels elements de separació verticals 
Aquest apartat correspon als elements de separació vertical en cas de veïns. En el nostre cas, 
al tractar-se d’una vivenda aïllada, no ens és d’aplicació. 
 

- Condicions mínimes dels elements de separació horitzontals 
2) Els forjats que delimiten superiorment una unitat d'ús han de disposar d'un sòl flotant i, si és 
el cas, d'un sostre suspès amb els quals es compleixin els valors de millora de l'índex global de 
reducció acústica, ponderat A, ΔRA i de reducció del nivell global de pressió de soroll 
d'impactes, ΔLw especificats en la taula 3.3. 
 

 
 

 
- Condicions mínimes de les parets mitgeres 

En el nostre cas, al tractar-se d’una vivenda aïllada, no ens és d’aplicació. 
 

- Condicions mínimes de les façanes, les cobertes i els sòls en contacte amb l'aire 
exterior. 

A la taula 3.4 s'expressen els valors mínims que han de complir els elements que formen els 
buits i la part cega de la façana, la coberta o el sòl en contacte amb l'aire exterior, en funció 
dels valors límit d'aïllament acústic entre un recinte protegit i l'exterior indicats. 
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4. Productes de construcció 
Tots els productes de construcció disposaran de les característiques que és descriuen en 
aquest apartat, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
 
5. Construcció 
Alhora de realitzar la construcció es tindran en compte les condicions i exigències que 
s’estableixen en aquest punt, però aquestes no són objecte de ser justificades. 
 
6. Manteniment i conservació 
És realitzaran les operacions de manteniment requerides però aquestes no són objecte de ser 
justificades. 


