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SEGURETAT

ESTR UCTURAL

L’objectiu d’aquest document bàsic es establir les regles i procediments que permetin complir les
exigències bàsiques de seguretat estructural. S’ha d’assegurar que l’edifici te un comportament
estructural adequat en front a les accions i influencies previsibles ales que pugui estar sotmès durant
la seva construcció i ús previst.
Per tal de complir aquest document, els edificis es projectaran, construiran i mantindran de tal manera
que compleixin amb una fiabilitat adequada les exigències bàsiques que s’estableixen en aquest
document bàsic.

1. GENERALITATS
estableix els principis i requisits relatius a la resistència mecànica i a
Aquest document bàsic estableix
l’estabilitat de l’edifici. Descriu les bases i els principis per el càlcul d’aquestes. L’execució, la
utilització, la inspecció i el manteniment es tracten en la mesura en la que afecten a l’elaboració
del projecte.
Aquest document bàsic és aplicable a qualsevol tipus d’edificis, inclús als de caràcter provisional.
La capacitat portant es l’aptitud d’un edifici per assegurar l’estabilitat del conjunt i la resistència
necessària, durant un temps determinat, anomenat període de servei.

2. DOCUMENTACIÓ
Memòria
En les bases de càlcul de la memòria, s’inclouran les següents dades:
- Període de servei previst de l’edifici
- Simplificacions efectuades a l’edifici per transformar-lo en un o varis models de càlcul.
- Característiques mecàniques considerades per als materials estructurals i per al terreny.
- Geometria global, i qualsevol element que pugui afectar al comportament o a la durabilitat de
l’estructura.
- Exigències relatives a la capacitat portant i a l’aptitud de servei.
- Les accions considerades, les combinacions efectuades i els coeficients de seguretat
utilitzats.
Plànols
Els plànols corresponents a l’estructura seran precisos, per tal de realitzar una correcta execució
de l’obra. Aquests contindran detalls per tal de que el constructor, pugui executar l’obra, i en
particular, els detalls de unions i nusos entre elements estructurals.
Plec de Condicions
En el plec de condicions s’inclouran les prescripcions tècniques particulars exigibles als
productes, equips i sistemes i a l’execució de cada unitat d’obra.
El plec de condicions també inclourà les condicions de l’execució de l’obra, definint la modalitat
del control de qualitat, el control de recepció en obra de productes, equips i sistemes, el control
d’execució de l’obra i el control d’execució de l’obra acabada, establint la documentació exigible,
els distintius de qualitat, i si fos necessari els assajos a realitzar.
Instruccions d’ús i pla de manteniment
Les instruccions d’ús recolliran tota la informació
informació necessària per a que l’ús de l’edifici sigui
conforme a les hipòtesis adoptades en les bases de càlcul.
Les instruccions d’ús inclouran:
- Les accions permanents
- Les sobrecàrregues d’ús
- Les deformacions admeses
- Les condicions particulars d’utilització
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3. ANÀLISIS ESTRUCTURAL I DIMENSIONAT
Generalitats.
La comprovació estructural d’un edifici requereix:

-

Determinar les situacions de dimensionat que resultin determinants.
Establir les accions que tinguin que tenir-se en compte i els models adequats per la
estructura.
Realitzar el anàlisis estructural adoptat, mètodes de càlcul adequats a cada problema.
Verificar que, per les situacions de dimensionat corresponents, no es sobrepassaran els
estats límit.

Les verificacions es tindran en compte els efectes del
del pas del temps que poden incidir en la capacitat
portant o en la aptitud a servei, en consonància amb el període de servei.
Les situacions de dimensionat tenen que englobar totes les condicions i circumstancies previsibles
durant la execució i la utilització de l’obra, tenint en compte la diferencia de probabilitat de cada una.
per a cada situació de dimensionat, es tindran les combinacions d’accions que es tinguin que
considerar.

Les situacions de dimensionat es classifiquen en:
-

Persistents, que es refereixen a les condicions normals d’ús.
Transitòries, es refereixen a unes condicions aplicables durant un temps limitat.
Extraordinàries, que es refereixen a unes condicions excepcionals en les que es pot trobar, o
a les que pot estar exposat l’edifici.

Estats límit.
-

-

Estat límit últim
• Son els que de ser superats constitueixen un risc per les persones, ja sigui perquè
produeixen una posada fora de servei del edifici o un col·lapse total o parcial del mateix.
• N’hi ha de dos tipus:
Pèrdua d’equilibri del edifici o d’una part estructuralment independent, considerant com
un cos rígid.
Fallo per deformació excessiva, transformació de la estructura o de par d’ella en un
mecanisme, ruptura dels seus elements o de les seves unions, o inestabilitat dels
elements estructurals incloent-hi els originats per efectes dependents del temps.
Estats límits de servei
• Son els que de ser superats afecten al confort i al benestar dels usuaris o de terceres
persones, al correcte funcionament del edifici o a l’aparença de la construcció.
• Poden ser reversibles i irreversibles. La reversibilitat es refereix a les conseqüències que
excedeixin els límits especificats com admissibles, un cop desaparegudes les accions
que les han produït.
• Es poden considerar els relatius a:
Deformacions que afectes a la aparença de l’obra, al confort dels usuaris o al
funcionament dels equips i instal·lacions.
Les vibracions que causin una falta de confort de les persones o que afecten a la
funcionalitat de l’obra.
Els danys o el deteriorament que pot afectar
afectar desfavorablement a la aparença a la
durabilitat o a la funcionalitat de l’obra.

Accions.
Classificació:
-

Permanents (G): actuen en tot instant sobre el edifici amb posició constant. La seva
magnitud pot ser constant o no però amb variacions insignificants.
Variables (Q): aquelles que poden actuar o no sobre el edifici, com les degudes al ús o a les
accions climàtiques.
Accidentals (A): aquelles que tenen una probabilitat petita de que succeeixin però de gran
importància, com ara sisme, impacte o explosió.
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Altra classificació:
-

Naturalesa: directes o indirectes.
Variació espacial: fixes o lliures.
Resposta estructural: estàtica o dinàmica.

4. VERIFICACIONS BASADES EN COEFICIENTS PARCIALS
Capacitat portant
Ed,dst <= Ed,stb
Ed,dst = valor de càlcul del efecte de les accions desestabilitzadores.
Ed,stb = valor de càlcul del efecte de les accions estabilitzadores.

Ed <= Rd
Ed = valor de càlcul del efecte de les accions.
Rd = valor de càlcul de la resistència corresponent.

Combinació d’accions
-

Situacions corresponents a una acció persistent:

-

Situacions corresponents a una acció extraordinària:

-

Situacions corresponents a una acció accidental sísmica:

Valor de càlcul de la resistència

Núria Tersa Vidal. Juliol 2013

Pàgina

| 296

Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida
Grau en Arquitectura Tècnica
TFG: Projecte de rehabilitació i reconversió en edifici
edifici plurifamiliar de l’antiga rectoria de la Curullada

Aptitud al servei
-

Efectes de curta durada amb possibles resultats irreversibles:

-

Efectes de curta durada que poden resultar reversibles:

-

Accions de llarga duració:

Fletxes
1/500 en pisos amb envans fràgils (com els de gran format, en aquest cas plaques) o paviments rígids
sense juntes.
Quan es consideri el conforts dels usuaris, s’admet que la estructura horitzontal d’un pis o coberta es
suficientment rígida si, per qualsevol valor de les seves peces, davant qualsevol combinació d’accions
característiques, considerant solament les accions de curta durada, la fletxa relativa es menor que
1/350.
Quant es consideri aparença a l’obra, s’admet que la estructura horitzontal d’un pis o coberta es
suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces, davant qualsevol combinació d’accions casi
permanents, la fletxa relativa es menor que 1/300.

Desplaçaments horitzontals
Es considera que la estructura global te suficientment rigidesa lateral si enfront qualsevol combinació
d’accions característica, el desplom es menor que:

-

1/500 de la altura total del edifici.
1/250 de la altura de la planta, en qualsevol d’elles.
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Vibracions.
En el càlcul de la freqüència pròpia es tindrà en compte les possibles contribucions dels tancaments,
separacions, envans, revestiments, paviments i altres elements constructius,
constructius, així com la influencia de
la variació del mòdul d’elasticitat i, en el cas dels elements de formigó, de la fissuració.
Si les vibracions poden produir el col·lapse de la estructura portant, es tindrà en compte la verificació
de la capacitat portant, tal com s’estableix al DB respectiu.

Durabilitat
S’assegura que la influencia d’accions químiques, físiques o biològiques a les que estarà sotmès
l’edifici no comprometen la seva capacitat portant. Per això es té en compte les accions d’aquest tipus
que puguin actuar de forma simultània amb les accions de tipus mecànic, mitjançant un mètode
implícit o explícit.
Fatiga.
No es necessari comprovar el estat límit de fatiga.
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SEGURETAT

EN

CAS

D’ I N C E N D I

L’objectiu d’aquest document bàsic es establir les regles i procediments que permetin complir les
exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. Es tracta de reduir a límits acceptables el risc de
que els usuaris de l’edifici pateixin danys derivats d’un incendi
incendi d’origen accidental, com a
conseqüència de les característiques del projecte, de la seva construcció o del seu manteniment.

Per tal de complir aquest document, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i utilitzaran de
tal manera que en cas d’incendi, es compleixin les exigències que es desenvolupen en aquest
document.

SI1 – PROPAGACIÓ INTERIOR
1. COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI
- L’edifici està compartimentat en un sector d’incendi segons la taula 1.1. Condicions de
compartimentació de sectors d’incendi del CTE, ja que és tracta d’un ús de residencial
2
2
vivenda amb una superfície construïda de 344,00m i no excedeix els 2500m de
superfície construïda.
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-

La resistència al foc de les parets serà EI 60 segons la taula 1.2. Resistència al foc de
les parets i sostres que delimiten els sectors d’incendi,
d’incendi, ja que l’alçada d’evacuació de
l’edifici és inferior a 15m.

2. LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL
Aquesta part no serà d’aplicació al nostre edifici, ja que no disposa de cap local ni de cap
zona de risc especial.
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3. ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS
Els passos d’instal·lacions a través dels sostres, respectaran la compartimentació de
sectors d’incendi mitjançant elements passants que aportin una resistència com a mínim
igual a l’element travessat, en el nostre cas EI 60.
4. REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS I DECORATIUS
Els revestiments tindran la classe de reacció al foc d’acord amb la taula 4.1. Classes de
reacció al foc dels elements constructius, aquesta classe serà C-s2, d0 en el cas de
sostres i parets i EFL en el cas de terres.

SI2 – PROPAGACIÓ EXTERIOR
1. MITGERES I FAÇANES
Les façanes de l’edifici tindran una resistència al foc de EI 60 ja que és tracta d’un edifici en
testera i la distancia entre altres edificis veïns es superior a 3m,
3m, per tres de les seves cares.
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2. COBERTES
La coberta de l’edifici tindrà una resistència al foc de REI 60, com a mínim per tal de limitar
el risc de propagació exterior.

SI3 – EVAQUACIÓ DELS OCUPANTS
1. COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats, per tal de facilitar que els ocupants en
puguin sortir.

2. CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ
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3. NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Les plantes de l’habitatge tenen una sortida a través d’una escala no protegida d’1,00m
d’amplada, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 5,65m (façana principal, accés a
l’habitatge) i el recorregut des de la porta de l’habitatge fins a l’arrencada de l’escala no
supera els 25m.

4. DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
- Portes  0,80m
- Passadissos i rampes  1,00m
- Escales no protegides  1,10m (l’amplada mínima per a escales de com a màxim 10
persones és de 0,80m segons el CTE)
- Capacitat d’evacuació de l’escala no protegida  Ascendent: 145; Descendent: 176
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5. PROTECCIÓ DE LES ESCALES
Segons el CTE en l‘habitatge hi haurà una escala no protegida, ja que l’altura d’evacuació
de l’edifici és inferior a 14m.

6. PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
No serà necessari que la porta prevista com a sortida de planta obri cap a l’exterior, ja que
tot i ser residencial vivenda,
vivenda, no es preveu que per aquesta porta i surtin més de 200
persones.

7. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
No serà necessària la senyalització de la sortida de l’edifici, ja que es una vivenda.

8. CONTROL DEL FUM DE L’INCENDI
No serà necessària la instal·lació d’un sistema de control de fums ja que l’edifici estarà
dedicat exclusivament a vivenda, amb un sol sector d’incendi i sense aparcament.
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SI4 – DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ
1. DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions de protecció
protecció contra incendis necessaris. El
disseny, l’execució, la posta en funcionament i el manteniment d’aquestes instal·lacions, així
com els seus materials, components i equips, compliran amb el que s’estableix al
“Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis”.

Col·locarem un extintor d’eficàcia 21A-113B en la planta baixa de l’edifici.
No serà necessari ni boques d’incendi, ni ascensor d’emergència, ni hidrants exteriors, ni
instal·lació automàtica d’extinció, degut a les reduïdes dimensions
dimensions de l’edifici.

2. SENY ALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ
Els mitjans de protecció d’utilització manual, en el nostre cas l’extintor, és senyalitzarà
mitjançant les senyals definides a la norma UNE 23033-1, i la seva mida serà:

210x210mm, ja que la distància d’observació de la senyal no es superior a 10m.
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SI5 – INTERVENCIÓ DELS BOMBERS
1. CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN
Condicions vials d’aproximació
Normativa

Projecte

Amplada mínima

3,5

m

Altura mínima lliure

4,5

m

Capacitat portant

20,0

kN/m

2

4,0

m

4,5

m

20,0

kN/m

2

Condicions entorn dels edificis
Normativa
Amplada mínima

Projecte

5,0

m

4,00 – 5,00

m

La de l’edifici

m

La de l’edifici

m

Sep. màx vehicle-edifici

23

m

3,00

m

Distància màxima accés pral

30

m

300

m

Pendent

10

%

4

%

Altura lliure

Capacitat portant
Punxonament

20
100

kN/m
kN

2

20
100

kN/m

2

kN

3. ACCESSIBILITAT PER LA FAÇANA
Les façanes disposaran de finestres que permetran l’accés des de l’exterior. Els ampits de
les finestres estaran a una altura de 0,70m respecte el nivell de la planta i tindran unes
dimensions de 0,80m per 1,20m respectivament.

SI6 – RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
1. GENERALITATS
L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc, durant el temps necessari per a que
es puguin complir les anteriors exigències bàsiques.
2. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
S’admet que un element te suficient resistència al foc si, durant la duració del incendi, el
calor de càlcul del efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència
en aquest element. En general es suficient amb fer la comprovació en els instant de major
temperatura que, amb el model de curvatura normalitzada temps-temperatura es produeix al
final del mateix.
En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d’incendi en els que, per la seva mida
i per la distribució de la carga de foc, no sigui previsible la existència de focs totalment
desenvolupats, la comprovació de la resistència al foc es pot fer element a element
mitjançant el estudi per mitjans de focs localitzats segons indica el Euro codi 1 (UNE-EN
1991-1-2: 2004).

3. ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS
Es considera que la resistència al
al foc d’un element estructural principal del edifici es
suficient si:
- Arriba la classe indicada a la taula 3.1 que representa el temps en minuts de
resistència en front l’acció representada per la corba normalitzada de tempstemperatura.
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4. ELEMENTS ESTRUCTURALS SECUNDÀRIS
Els elements estructurals tals que el col·lapse entre la acció directa del incendi no pugui
ocasionar danys als ocupants, ni comprometre la estabilitat global de la estructura la
evacuació o la compartimentació en sectors del incendi del
del edifici, com poden ser el cas de
petits entre plantes o de terres i escales de construcció lleugera, etc, no precisen complir
ninguna exigència de residencia al foc. No obstant, tot terra que, tenint en compte lo
anterior, tingui que garantir la resistència al foc R que s’estableix en la Taula 3.1 del apartat
anterior, te que ser accessible al menys per una escalera que garanteixi aquesta mateixa
resistència al foc .

5. DETERMINACIÓ DELS EFECTES DE LES ACCIONS DURANT L’INCENDI
Tenen que ser considerades les mateixes accions permanents i variables que en el seu
càlcul en situació persistent, si es probable que actuïn en cas d’incendi.
Els efectes de les accions durant l’exposició i al incendi tenen que obtenir-se del DB-SE.
Els valors de les diferents accions i coeficients tenen que ser obtinguts segons indica el DBSE apart 4.2 combinació d’accions.

Al utilitzar-se els mètodes de càlcul del CTE per a la resistència al foc estructural, pot
utilitzar com efecte de l’acció d’incendi únicament el derivat del efecte
efecte de la temperatura en
la resistència del element estructural.
Com a simplificació per al càlcul es pot estimar que el efecte de les accions de càlcul en
situacions d’incendi a partir del efecte de les accions de càlcul a temperatura normal com:

Efi = nfi Ed
Nfi = factor de reducció.
Ed = efecte de les accions de àlcul en situació persistent.

6. DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
La resistència al foc d’un element es pot establir de les formes següents:
- Comprovant les dimensions de la seva secció transversal
transversal amb lo indicat en les
diferents taules segons el material donades als annexos C a F.
- Obtenint la seva resistència per mitjans simplificats donats en els mateixos annexes.
- Mitjançant la realització dels assajos que estableixen el Real Decret 312/2..5 de 18 de
març.
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En el anàlisis de l’element pot considerar-se que les coaccions en els suports i extrems del
element durant el temps d’exposició al foc no varia amb respecte a les que es produeixen a
temperatura normal.
Qualsevol mode de fallo no tingut
tingut en compte explícitament en el anàlisis d’esforços o en la
resposta estructural tindrà que evitar-se mitjançant detalls constructius apropiats.
Si el annex corresponent al material específic no indica lo contrari, els valors dels coeficients
parcials de resistència en situació d’incendi tenen que pendres iguals a la unitat.
En la utilització d’algunes taules d’especificacions de formigó i ferro es considera el coeficient
de sobredimensionat definit com:
Ufi = Efi,d/Rfi,d,0
Efi,d = resistència del element estructural en situació d’incendi en l’instant t=0 a temperatura
normal.
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SEGURETAT

D’ U T I L I T Z A C I Ó

I

ACCESSIBILITAT

L’objectiu d’aquest document bàsic consisteix en establir les regles i procediments que permetin
complir les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat. Consistirà en reduir a límits
acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys immediats en l’ús previst dels edificis, com a
conseqüència de les característiques del seu projecte i construcció; també consistirà en facilitar
l’accés i la utilització segura a les persones amb discapacitat.
Per tal de complir aquest document, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i utilitzaran de
tal manera que es compleixin les exigències bàsiques d’aquest document.

SUA1 – SEGURETAT ENFRONT EL RISC DE CAIGUDES
1. LLISCAMENT DELS PAVIMENTS
Els paviments, compliran la classe exigible segons la seva localització d’acord amb la
següent taula:

En el cas del nostre habitatge les classes seran les següents:
- Escala interior de l’habitatge, banys, cuina, bugaderia  Classe 2
- Sala-menjador, habitacions, dormitoris, passadissos i rebedors  Classe 1
- Rampa exterior d’accés a l’habitatge  Classe 3

2. DISCONTINUITATS EN ELS PAVIMENTS
No hi hauran juntes que presentin un ressalt de més de 4mm. Els elements sortints del
paviment (elements puntuals), no sobresortiran més de 12mm
3. DESNIVELLS
En totes les finestres i balconeres de l’habitatge s’hi
s’hi col·locaran barreres de protecció
metàl·liques. Aquestes tindran una alçada de 0,90m quan la diferència de cota que
protegeixen sigui inferior a 6m, i de 1,10m quan la diferència de cota sigui superior a 6m.
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Les barreres de protecció (baranes) de les
les escales no tindran obertures que puguin ser
travessades per una esfera de 10cm de diàmetre; entre la part inferior de la barana i la
línia d’inclinació no hi haurà més de 5cm de diferència.

4. ESCALES I RAMPES
L’escala interior de l’habitatge serà de graons sense tapa. Per tal de complir amb el CTE
en aquest tipus d’escala la projecció de la petjada és solaparà 2,5cm.

- Amplada: 1,10m

- Petjada: 0,28m

- Contrapetja: 0,178m

Les escales en forma de U consten de tres trams trams, units per un replà d’amplada
igual a la de l’escala. Cada tram salva una altura inferior a 3,20m.
L’escala tindrà una barana amb un passamà d’alçada 0,90cm.
La rampa, que pertany a l’itinerari accessibles d’accés a l’habitatge per la part lateral,
tindrà una pendent del 8%, ja que la seva longitud es inferior a 6m. Tindrà una amplada
de 1,20m, i disposarà tant a l’inici d’aquesta com al final d’un tram horitzontal amb una
longitud de 1,20m.
La rampa disposarà de dos passamans en un dels seus costats, col·locats a una altura
de 0,7m i 1,00m. També disposarà d’un sòcol de 10cm d’alçada en el costat contrari a la
paret de l’habitatge.
5. NETEJA DELS ENVIDRAMENTS EXTERIORS
Tots els vidres de l’habitatge col·locats a una altura superior de 6,0m seran practicables, i
permetran la seva neteja des de l’interior.
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SUA2 – SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT
1. IMPACTE
- L’altura lliure de pas en les zones de circulació serà de 2,20m. En el llindar de les
portes l’altura lliure serà de 2,0m.
- Els elements sobresortints (balcons) de les façanes situats sobre zones de circulació,
estaran a una altura de 2,20m.
- Les parts de vidre de portes i tancaments de dutxes i banyeres seran de vidre laminat
i resistiran sense trencament un impacte de nivell 3.
2. ATRAPAMENT
No es disposa ni a l’interior ni a l’exterior de l’habitatge, de cap porta corredissa amb
accionament automàtic.

SUA3 – SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’ATRAPAMENT EN RECINTES
1. ATRAPAMENT
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un
recinte, col·locant un sistema de desbloqueig de portes des de l’exterior. En els banys de
les vivendes no serà necessari ja que disposaran d’una il3luminació controlada des de
l’interior.

SUA4 – SEG. ENFRONT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA
1. ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ
Es disposarà d’una il·luminació mínima de 20lux a l’exterior i de 100lux a les zones
interiors de l’habitatge.
El factor d’uniformitat mitjà serà del 40% com a mínim.
2. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
No serà necessari en l’habitatge.

SUA5 – SEGURETAT ENFRONT EL RISC CAUSAT PER ALTA OCUPACIÓ
Aquesta exigència bàsica no es aplicable per a edificis d’habitatges com aquest, només ho
és per a edificis previstos per a mes de 3000 espectadors drets.

SUA6 – SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’OFEGAMENT
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per a edificis d’espais interiors, només ho és per a
piscines d’ús col·lectiu.

SUA7 – SEG. ENFRONT EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per a edificis d’espais
d’espais interiors, només ho és per a
zones de ús aparcament.

SUA8 – SEGURETAT ENFRONT EL RISC
RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP
1. PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp, quan la
freqüència esperada d’impactes Ne, sigui més gran que el risc admissible Na.
La freqüència esperada d’impactes, Ne, és pot determinar mitjançant l’expressió:
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Ng: La densitat d’impactes sobre
sobre el terreny, obtinguda amb el següent plànol:

2

Ae: Superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m , que es la delimitada per una
línia traçada a una distància de 3H de cada un dels punts del perímetre de l’edifici, sent
2
H l’alçada de l’edifici en el punt de perímetre considerat. Ae = 1574,10m
C1: Coeficient relacionat amb l’entorn, segons la taula 1.1:

Per tant la freqüència esperada d’impactes serà:

  ,

 ,   ,  

 , 

º / 

El risc admissible, Na, és pot determinar mitjançant l’expressió:
 

,
   





essent:

C2: Coeficient en funció del tipus de construcció

C2 = 1

C3: Coeficient en funció del contingut de l’edifici

C3 = 1
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C4: Coeficient en funció de l’ús de l’edifici

C4 = 1

C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat
continuïtat en les activitats que es
C5 = 1
desenvolupen a l’edifici

Per tant el risc admissible serà:
 

,






 ,   



Com ja hem dit anteriorment, serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció
contra el llamp, quan la freqüència esperada d’impactes Ne, sigui més gran que el risc
admissible Na, però en el nostre cas:

  3,15  10

$

%   15,7  10

$

2. TIPUS D’INSTAL·LACIÓ EXIGIT
En el nostre edifici no serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra el
llamp, ja que la freqüència esperada d’impactes Ne es inferior al risc admissible Na.

SUA9 – ACCESSIBILITAT
El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda, la seva accessibilitat,
d’acord amb el compliment de la normativa vigent del CTE.

1. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT
- La parcel·la disposarà d’un
d’un itinerari accessible que comunicarà l’entrada de l’edifici
amb la via pública.
- Al ser un habitatge plurifamiliar, adaptat en la totalitat de les plantes per a persones
amb mobilitat reduïda, serà necessària la instal·lació d’un ascensor per accedir a les
plantes superiors.
- Els passadissos tindran una amplada de 1,00m. Les portes tindran una amplada
mínima de 0,80m.
- Els aparells sanitaris i les barreres de suport compliran el que s’estableix a l’Annex A
del DB-SUA en l’apartat de serveis higiènics accessibles.
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-

En els plànols es mostren les dimensions mínimes de les estances, radis de gir,
amplada passadissos... per tal que la vivenda sigui accessible per a usuaris amb
cadira de rodes.

2. CONDICIONS I CARACTERISTIQUES DE LA INFORMACIÓ I SENYALITZACIÓ
No serà necessària la senyalització dels elements accessibles ja que es tracta d’una
vivenda unifamiliar vinculada a un únic resident.
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SALUBRITAT
L’objectiu d’aquest document bàsic té per objectiu establir les regles i procediments que permetin
complir les exigències bàsiques de salubritat. Consisteix a reduir a límits acceptables el risc de que
els usuaris , dins dels edificis, pateixin molèsties o malalties; també preveu evitar que els edificis es
deteriorin i que a causa d’això deteriorin el medi ambient del seu entorn immediat.
Per tal de complir aquest document, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i utilitzaran de
tal manera que es doni compliment a les exigències bàsiques d’aquest document.

HS1 – PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT
1. GENERALITATS
L’àmbit d’aplicació d’aquesta secció recau sobre murs i terres que estan en contacte amb
el terreny, i als tancaments que es troben en contacte amb l‘aire exterior.
En el nostre edifici s’aplicarà en les parets de
de façana, en el terra de la planta baixa i en la
coberta.
2. DISSENY
Murs
El grau d’impermeabilitat mínim dels murs que estan en contacte amb el terreny en front a
la penetració d’aigua s’obté de la següent taula 2.1. Grau d’impermeabilitat mínim exigit
als murs. La presència d’aigua en el nostre edifici es considerà mitjana, ja que la cara
inferior del sòl en contacte amb el terreny es troba a la mateixa profunditat que el nivell
freàtic.

En el nostre edifici no hi ha murs, ja que l’edifici està construït directament sobre la roca.
En la façana posterior la part que fa de mur, es una prolongació de la façana de pedra.

Sòls
El grau d’impermeabilitat mínim exigit als sòls que estan en contacte amb el terreny s’obté
de la taula 2.3. Grau d’impermeabilitat mínim exigible als sòls, en funció de la presència
d’aigua.
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Impermeabilització: S’impermeabilitzarà amb la col·locació d’una làmina per sobre de la
capa de formigó.
Segellat de juntes: Es segellaran les trobades entre el terra i el mur amb banda de PVC o
amb perfils de cautxú.

Façanes
El grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes en front a la penetració de les
precipitacions s’obté de la taula 2.5. Grau d’impermeabilitat mínim exigible a les façanes,
en funció de la zona pluviomètrica i del grau d’exposició al vent.
Zones pluviomètriques:

Curullada  Zona III
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Zones eòliques:

Curullada Zona C

Segons el tipus de terreny, que el cas de la Curullada seria tipus IV (Zona urbana), i
l’alçada de coronament de l’edifici, obtenim
obtenim que el grau d’exposició al vent és V3.

Pet tant el grau d’impermeabilitat és 3.

Les condicions de les solucions de façana en funció del grau d’impermeabilitat (3) i tenint
en compte que la façana no porta cap tipus de revestiment, (façana de pedra) serà l’extret
de la següent taula:
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Composició de la fulla principal: La fulla principal esta composta per la paret de pedra
existent, a la que s’hi afegirà una paret de pladur amb aïllament interior.

Coberta
El grau d’impermeabilitat de la coberta és únic, independentment dels factors climàtics.
Per lo tant qualsevol solució constructiva que assoleixi aquest grau d’impermeabilitat és
vàlida.
En el nostre edifici es conserva la coberta existent, tot i que és procedirà a aïllar-la
interiorment. La coberta existent està formada per teula àrab ceràmica, un encadellat
ceràmic, i bigues de formigó prefabricades.
La pendent de la coberta existent és del 30%.

3. DIMENSIONAT
El diàmetre dels tubs de drenatge i la superfície dels forats del tub, s’obté a partir de les
següents taules:

El diàmetre dels embornals serà de 110mm de diàmetre, la pendent d’aquests i el nombre
quedarà definit en la següent taula:
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4. PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
El comportament dels edificis en front a l’aigua és caracteritza
caracteritza mitjançant les propietats
hídriques dels productes de construcció que composen els seus tancaments.
Els productes utilitzats per a l’aïllament tèrmic i els que composen la façana, queden
definits en el plec de condicions i en els amidaments a través de la succió.
Els productes utilitzats per a la impermeabilització és defineixen en el plec de condicions i
en els amidaments, mitjançant propietats com l’estanquitat, la resistència a la fluència,
l’estabilitat dimensional, la flexibilitat a baixes temperatures...
En el plec de condicions també s’indicarà les condicions de control per a la recepció dels
productes, per tal de comprovar que els materials reuneixen les característiques exigides.
5. CONSTRUCCIÓ
Murs
- Els passatubs seran estancs i flexibles, per
per tal de poder absorbir els moviments
previstos.
- Les làmines impermeabilitzants no s’aplicaran fins que el mur estigui suficientment sec.
Es respectaran els solapaments mínims en les unions entre aquestes. Les superfícies on
s’aplicaran les làmines seran completament llises.
- No s’aplicaran capes de morter si la temperatura es inferior a 0ºC; com a mínim
s’aplicaran quatre capes de revestiment, que en els encontres es solaparan 25cm com a
mínim.
Sòls
- Els passatubs seran estancs i flexibles, per tal de poder absorbir els moviments
previstos.
- Les làmines impermeabilitzants no s’aplicaran fins que el sòl estigui suficientment sec. Es
respectaran els solapaments mínims en les unions entre aquestes. Les superfícies on
s’aplicaran les làmines seran completament llises.
- Les tapes de les arquetes es segellaran mitjançant bandes de cautxú, que en permetin el
registre.
Façanes
- La façana serà de pedra. (façana existent, no es modifica)
- L’aïllant tèrmic de la façana és col·locarà de forma contínua i estable. Sempre es
col·locarà adherit a la fulla interior del mur.
mur. Es col·locaran elements separadors entre la
fulla exterior i l’aïllament.
Coberta
- La barrera contra vapor és col·locarà sobre el fons i els laterals de l’aïllant tèrmic.

- L’aïllant tèrmic de la façana es col·locarà
col· locarà de forma contínua i estable.
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6. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
Per tal de dur a terme un bon manteniment i conservació dels elements descrits
anteriorment, és seguiran les operacions que s’indiquen en la següent taula:

HS2 – RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS
Aquesta exigència bàsica no serà d’aplicació en el nostre edifici plurifamiliar, ja que no és un
edifici de vivendes de nova construcció. La recollida municipal és farà a través de contenidors
al carrer.

HS3 – QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
1. GENERALITATS
Aquesta secció del document bàsic sobre salubritat és d’aplicació en tots els edificis de
vivendes.
L’objectiu és dotar als edificis de mitjans per tal que els seus recintes puguin ventilar
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de manera habitual durant
l’ús normal de l’edifici; per tant s’haurà d’aportar un caudal suficient d’aire exterior que
garanteixi l’expulsió de l’aire contaminat.
L’evacuació de productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques és produirà
generalment per la coberta, independentment del tipus de combustible.
2. CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES
El cabal de ventilació mínim exigible als locals, s’extreu de la següent taula:
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Dormitoris simples  5 l/s · 1 ocupant = 5 l/s
Dormitoris dobles  5 l/s · 2 ocupants = 10 l/s
Sala – menjador  Pis 1º1ª 3 l/s · 5 ocupants = 15 l/s
 Pis 2º1ª 3 l/s · 4 ocupants = 12 l/s
Banys  15 l/s
2
Cuina  Pis 1º1ª  2 l/s · 9,40m = 18,8 l/s
2
 Pis 2º1ª  2 l/s · 8,50m = 17,0 l/s

3. DISSENY
Condicions generals dels sistemes de ventilació
- Les vivendes disposaran d’un sistema general de ventilació híbrida.

- Totes les estances de la vivenda, dormitoris, banys, cuina, sala – menjador, disposaran
d’un sistema de ventilació natural a través
través d’una finestra exterior practicable, exceptuant
els passadissos i els banys petits dels habitatges.
- La cuina disposarà d’un sistema addicional específic de ventilació amb extracció
mecànica per a l’extracció dels vapors i els contaminants de la cocció. Aquest sistema
serà un extractor connectat a un conducte d’extracció, independent dels de la ventilació
general de la vivenda. Previ a l’extractor, es col·locarà un filtre per a greixos i olis.
Condicions particulars dels elements
- Les obertures d’admissió i les finestres i portes exteriors, estaran en contacte amb el
carrer, un espai suficientment gran.
- Les obertures de ventilació en contacte amb l’exterior, es col·locaran de tal forma que
s’eviti l’entrada de l’aigua de la pluja.
- La boca d’expulsió s’ubicarà
s’ubicarà a la coberta, a una altura sobre ella de 1m com a mínim, i
disposarà d’un sistema de malla per evitar l’entrada dels ocells.

Ventilació híbrida
- Els conductes d’extracció per a ventilació híbrida seran verticals, tindran una secció
uniforme i no hi haurà obstacles en el seu recorregut.
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- Cada conducte disposarà en la seva boca d’expulsió d’un aspirador híbrid.
- Els conductes tindran un acabat que eviti que s’hi adhereixi brutícia i seran practicables
per al seu registre i neteja.

4. DIMENSIONAT
Obertures de ventilació
L’àrea de les obertures de ventilació de cada estança és la següent:
Estança Pis 1º1ª

Cuina

Bany 1

Bany 2

Dormitori 1

Dormitori 2

Dormitori 3

Sala - menjador

Estança Pis 2º1ª

Cuina

Bany 1

Dormitori 1

Dormitori 2

Sala - menjador

Obertura
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció
Obertura de pas

Fórmula

4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
Fórmula

4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2
4 · qV
4 · qV
80 cm2

Àrea efectiva

4 · 18,8 l/s = 75,2 cm2
4 · 18,8 l/s = 75,2 cm2
80 cm2
4 · 15 l/s = 60 cm2
4 · 15 l/s = 60 cm2
80 cm2
4 · 15 l/s = 60 cm2
4 · 15 l/s = 60 cm2
80 cm2
4 · 10 l/s = 40 cm2
4 · 10 l/s = 40 cm2
80 cm2
4 · 5 l/s = 20 cm2
4 · 5 l/s = 20 cm2
80 cm2
4 · 10 l/s = 40 cm2
4 · 10 l/s = 40 cm2
80 cm2
4 · 15 l/s = 60 cm2
4 · 15 l/s = 60 cm2
80 cm2
Àrea efectiva

4 · 17 l/s = 68 cm2
4 · 17 l/s = 68 cm2
80 cm2
4 · 15 l/s = 60 cm2
4 · 15 l/s = 60 cm2
80 cm2
4 · 10 l/s = 40 cm2
4 · 10 l/s = 40 cm2
80 cm2
4 · 10 l/s = 40 cm2
4 · 10 l/s = 40 cm2
80 cm2
4 · 12 l/s = 48 cm2
4 · 12 l/s = 48 cm2
80 cm2

Conductes d’extracció
La secció dels conductes d’extracció per a ventilació híbrida serà la obtinguda a partir de la
2
taula 4.2. Seccions del conducte d’extracció en cm . Aquest taula és basa en la classe de
tir i el cabal de l’aire en el tram del conducte.
Per tal d’obtenir la classe de tir necessitem saber la zona tèrmica a la que és troba la
Curullada, que segons la taula 4.4. Zones tèrmiques, és zona Y. A continuació obtenim la
classe de tir de la següent taula:
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Un cop sabem que la classe de tir es T-3 i que el cabal de l’aire és inferior a 100l/s,
busquem la secció del conducte d’extracció:

5. PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
Tots els materials que s’utilitzaran per els sistemes de ventilació hauran de complir les
característiques citades anteriorment, i la legislació vigent.
En el plec de condicions del projecte s’indicaran les condicions particulars per a la
recepció dels productes. Tot i això, en el moment de la recepció dels productes és
comprovarà: que corresponen als mencionats en el plec de condicions del projecte, que
disposen de la documentació exigida, que compleixen les propietats exigides i que hagin
sigut assajats en la freqüència establerta.

6. CONSTRUCCIÓ
Les obres de reforma de l’edifici s’executaran
s’executaran d’acord al projecte, a la legislació aplicable,
a les normes de bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d’obra i del
director d’execució de l’obra.
En el plec de condicions del projecte s’indicaran les condicions particulars de l’execució
dels sistemes de ventilació.
Les obertures col·locades directament en el mur de façana, portaran un passamurs amb
les dimensions mínimes de ventilació previstes. Si els elements de protecció de les
obertures son de lames, es col·locaran en la
la direcció de la circulació de l’aire i evitaran
l’entrada de l’aigua des de l’exterior.
Els forats de pas dels conductes d’extracció pels forjats, tindran una folgança de 20mm
que és reomplirà amb aïllant tèrmic.
Les obertures d’extracció connectades a conductes
conductes d’extracció és taparan adequadament
per tal d’evitar l’entrada de runa i altres objectes als conductes, fins que és col·loquin els
elements de protecció corresponents.

7. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
Per tal de dur a terme un bon manteniment i conservació
conservació dels elements descrits
anteriorment, és seguiran les operacions que s’indiquen en la següent taula:
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HS4 – SUBMINISTRE D’AIGUA
1. GENERALITATS
Aquesta secció del document bàsic sobre salubritat és d’aplicació en tots els edificis de
vivendes. En el cas d’ampliacions, reformes, modificacions o rehabilitacions es d’aplicació
quan s’amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació.

2. CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES
L’aigua utilitzada per a la instal·lació
instal·lació complirà l’establert en la legislació vigent sobre aigua
apta per al consum humà.
Les canonades seran resistents a la corrosió interior, no presentaran incompatibilitats
electroquímiques entre elles, seran resistents a temperatures de fins a 40º.
Es disposarà sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del fluid en els següents
punts: després del comptador, en la base de les canonades ascendents, abans de l’equip
de tractament d’aigua, abans dels aparells de refrigeració o climatització. Les vàlvules
antiretorn aniran combinades amb aixetes de buidat per tal de poder buidar qualsevol tram
de la xarxa de subministrament.
La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips higiènics un cabal mínim que és
descriu en la següent taula:

Es disposarà d’un sistema de comptabilització tant d’aigua freda com d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.
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3. DISSENY
La instal·lació de subministrament d’aigua a la vivenda estarà formada per l’escomesa, la
instal·lació general , el tub d’alimentació, un distribuïdor principal i les derivacions.

Elements que formen la instal·lació d’aigua
- L’escomesa estarà formada per:
- Una clau de presa sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de
subministrament que donarà pas a l’escomesa.
- Un tub d’escomesa que unirà la clau de presa amb la clau de tall general.
- Una clau de tall general ubicada a l’exterior de la propietat.
- La instal·lació particular estarà formada per:
- Una clau de pas situada a l’interior de la propietat, en un lloc accessibles per a la seva
manipulació.
- Els muntants aniran col·locats en forats que només compartiran amb altres
instal·lacions d’aigua. A la seva base disposaran d’una vàlvula de retenció, una clau
de tall i una clau de pas amb aixeta. A la seva part superior s’instal·laran purgadors
automàtics que redueixin la velocitat de l’aigua i permetin la sortida de l’aire.
- Les derivacions particulars, realitzades de tal manera que les derivacions de les
estances humides seran independents. Cada derivació portarà
portarà una clau de tall per
aigua calenta i una per aigua freda.
- Ramals d’enllaç
- Els punts de consum, cada un portarà la seva clau de tall.
- Sistemes de control i regulació de la pressió:
- Grup de pressió
- S’instal·laran vàlvules limitadores de la pressió per tal de no superar la pressió de
servei màxima establerta pel CTE.
Característiques de la instal·lació d’aigua
- La constitució dels aparells i dispositius instal·lats i el seu mode d’instal·lació ha de ser
de tal manera que impedeixi la introducció de qualsevol fluid en la instal·lació i el retorn
d’aigua.
- Les canonades d’aigua freda han de discórrer separades una distància mínima de 4 cm
de les canonades d’aigua freda. Si dos canonades estan en un mateix pla vertical, la
canonada d’aigua freda sempre anirà per sota de la d’aigua calenta.
- La separació entre les canalitzacions d’aigua i les elèctriques serà com a mínim de 30cm
en paral·lel.
- Les canonades d’aigua per la consum humà és senyalitzaran amb color blau.
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4. DIMENSIONAT
En la nostra vivenda és preveu un espai per a l’armari del comptador que tindrà unes
dimensions de 600x500x200mm, ja que únicament hi haurà dos comptadors per a l’edifici.
Les dimensions seran les mínimes de la següent taula:

5. CONSTRUCCIÓ
La instal·lació per al subministrament d’aigua
d’aigua s’executarà d’acord al projecte, a la
legislació aplicable, a les normes de bona pràctica constructiva i a les instruccions del
director d’obra i del director d’execució de l’obra.
6. PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
Tots els materials que s’utilitzaran per a les
les instal·lacions d’aigua, hauran de complir les
característiques citades anteriorment, i la legislació vigent.
No s’utilitzaran canonades d’alumini o de materials que continguin plom, ja que alterarien
la potabilitat de l’aigua.
L’aïllament tèrmic de les canonades es realitzarà amb conquilles resistents a la
temperatura d’aplicació.

7. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
Per tal de dur a terme un bon manteniment i conservació dels elements descrits
anteriorment, és seguiran següents operacions:
- Si la instal·lació d’aigua
d’aigua es posa en servei després de quatre setmanes de la seva
finalització, és tancarà la connexió i és procedirà al buidat. Abans de tornar-les a posar
ne funcionament s’hauran de netejar
- Els equips que necessitin revisions periòdiques és col·locaran en espais que permetin
l’accessibilitat.

HS5 – EVAQUACIÓ D’AIGÜES
1. GENERALITATS
Aquesta secció del document bàsic sobre salubritat és d’aplicació en tots els edificis de
vivendes. En el cas d’ampliacions, reformes, modificacions o rehabilitacions es d’aplicació
quan s’amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents en la instal·lació.
2. CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES
- Es col·locaran tancaments hidràulics en la instal·lació per tal d’impedir el pas de l’aire
contingut en ella.
- Les canonades d’evacuació tindran un traçat senzill, amb unes pendents que facilitin
l’evacuació dels residus.
- Les xarxes de canonades seran accessibles per al seu manteniment i reparació, en el
cas de que això no sigui possible tindran arquetes o registres.
- Es col·locaran sistemes de ventilació adequats que permetin el correcte funcionament
dels tancaments hidràulics i l’evacuació de gasos.
- Existiran dues instal·lacions independents per evacuació, una per aigües residuals i una
altra per aigües pluvials.
3. CONSTRUCCIÓ
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals s’executarà d’acord al projecte, a la legislació
aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director de l’obra i
del director de l’execució de l’obra.
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-

-

-

La interconnexió de les vàlvules de desguàs s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques
roscades. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat, excepte en la pica
de la cuina que seran d’acer inoxidable. La unió entre la reixeta i la vàlvula és realitzarà
mitjançant cargols d’acer inoxidable roscats sobre femella de llautó.
Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles des de el propi
local on estiguin instal·lats. Els sifons individuals portaran un dispositiu de registre al
fons, amb un tap roscat i s’instal·laran el més prop possible de la vàlvula de descàrrega
de l’aparell sanitari. La distància màxima, en sentit vertical, entre la vàlvula de desguàs
i la corona del sifó serà inferior a 60cm.
La connexió dels ramals de desguàs a la caixa
caixa sifònica és realitzarà a una altura de
20mm i el tub de sortida a 50mm, formant un tancament hidràulic. El diàmetre de les
baixants serà de 110mm de diàmetre.

4. PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
Les característiques generals dels materials seran:
- Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar.
- Impermeabilitat total a líquids i gasos.
- Resistència suficient a les càrregues externes.
- Flexibilitat per poder absorbir els moviments.
- Resistència a l’abrasió i a la corrosió.
- Absorció de sorolls, produïts i transmesos.
Les característiques dels accessoris seran:
- Qualsevol material necessari per a la perfecta execució de les instal·lacions, reunirà
les mateixes condicions exigides per a la canalització en la que és col·loqui.
- Les peces de fundació destinades a tapes,
tapes, embornals, vàlvules... compliran les
condicions exigides per a les canonades de fundació.
- Les brides, bagues i altres elements destinats a la fixació de baixants seran de ferro
galvanitzat.
- Quan les baixants siguin de plàstic s’intercalarà entre l’abraçadora
l’abraçadora i el baixant, un
maneguí de plàstic.

5. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
Per tal de tenir un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s’ha de
comprovar periòdicament l’estanqueïtat general de la xarxa, per tal d’evitar possibles
fuites, l’existència d’olors i el manteniment de la resta d’elements.
Es revisaran i desembossaran els sifons i vàlvules, cada cop que es produeixi una
disminució del cabal d’evacuació.
Cada 6 mesos es netejaran els embornals dels local humits i les caixes sifòniques.
Una vegada a l’any es revisaran els col·lectors, es netejaran les arquetes i altres elements
de la instal·lació com pous de registre.
Cada 10 anys és netejaran les arquetes ubicades a peu de baixant, de pas i sifòniques, o
abans en el cas que fos necessari.
Es mantindrà aigua permanentment als embornals, caixes sifòniques i sifons individuals
per tal d’evitar males olors.
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PROTECCIÓ

ENFRONT

EL

SOROLL

L’objectiu d’aquest document bàsic consisteix en limitar, dins dels edificis i en condicions normals
d’utilització, el risc de molèsties que el soroll pugui produir als usuaris com a característiques del seu
projecte, construcció, us i manteniment.
Per tal de complir aquest document, els edificis es projectaran,
projectaran, construiran i mantindran de tal manera
que els elements constructius que formen els seus recintes tinguin unes característiques acústiques
adequades per a reduir la transmissió del soroll aeri, els soroll d’impacte i de les vibracions de les
instal·lacions pròpies de l’edifici.
Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació en el nostre edifici ja que s’exclouen del camp d’aplicació
d’aquest document bàsic:
Les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, excepte quan es
tracti de rehabilitació integral. Així mateix queden excloses les obres de rehabilitació integral dels
edificis protegits oficialment en raó de la seva catalogació, com a béns d'interès cultural, quan el
compliment de les exigències suposi alterar la configuració
configuració del seu façana o la seva distribució o
acabat interior, de manera incompatible amb la conservació d'aquests edificis.
Tot i això s’intentarà donar compliment en la mesura que sigui possible.

1 – GENERALITATS
Per tal de donar compliment a les exigències d’aquest document bàsic, s’han de:

-

Aconseguir els valors límits d’aïllament acústic a soroll aeri i no superar els valors límit de nivell de
pressió de soroll d’impacte.
No superar els valors límits de temps de reverberació.
Complir les especificacions referents al soroll i a les vibracions de les instal·lacions.

La verificació de les exigències per a la correcta aplicació d’aquest document es farà mitjançant
l’opció simplificada.

2 – CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES
Valors límits d’aïllament en recintes habitables:
-

L’índex global de reducció acústica, RA, dels envans no serà menor que 33 dBA.
L’aïllament acústic a soroll aeri, DnT,A, entre un recinte habitable i qualsevol recinte habitable
adjacent horitzontal o vertical, que formi
formi part d’una unitat d’ús diferent no serà menor que 45 dBA.
L’ aïllament acústic a soroll aeri, DnT,A, entre un recinte habitable i un recinte d’instal·lacions,
adjacent horitzontal o verticalment, no serà menor que 45 dBA.

Núria Tersa Vidal. Juliol 2013

Pàgina

| 329

Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida
Grau en Arquitectura Tècnica
TFG: Projecte de rehabilitació i reconversió en edifici
edifici plurifamiliar de l’antiga rectoria de la Curullada

Valors límits de temps de reverberació:
Per tal de limitar el soroll reverberant en les zones comuns, els elements constructius, els acabats
superficials i els revestiments que delimiten una zona comú d’ús residencial limitant amb altres
recintes habitables amb els que comparteixen
comparteixen portes, tindran una absorció acústica suficuent de tal
2
manera que l’àrea d’absorció acústica equivalent, A, sigui almenys 0,2m per cada metre cúbic del
volum del recinte.

Soroll i vibracions de les instal·lacions:

Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes
habitables de l’edifici, a través de la subjecció o punts de contacte d’aquestes amb els elements
constructius.

3 – DISENY I DIMENSIONAT
Opció simplificada.
-

-

Els elements de separació vertical seran de tipus 1: elements formats per un element base d’una o
dos fulles de fabrica, formigó o panells prefabricats pesats (Eb), sense trasdossat o amb un
trasdossat pels dos costats (Tr).
En tots els elements de dos fulles, la cambra anirà reomplerta
reomplerta amb un material absorbent acústic
amortidor de vibracions.
Els elements de separació horitzontals estaran formats per forjat (F) i per un fals sostre (Ts).
La tabiqueria serà de fabrica o de panells prefabricats encastats directament en el forjat, sense
interposició de bandes elàstiques.

4 – CONSTRUCCIÓ
Les obres de construcció de l’edifici s’executaran d’acord al projecte, a la legislació aplicable, a les
normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del director d’obra i del director
d’execució. En el plec de condicions s’indicaran les condicions particulars d’execució dels elements
constructius.
Es tindran en compte les següents consideracions:

Elements de separació verticals:
-

Els endolls, interruptors i caixes de registre de les instal·lacions
instal·lacions contingudes en els elements de
separació verticals no seran passants.
Les juntes entre els elements de separació verticals i les caixes per a mecanismes elèctrics seran
estanques.
Es reompliran les juntes amb morter ajustant-se a les especificacions del fabricant de la peça.
Les regates per al pas d’instal·lacions s’ataconaran amb morter per tal d’evitar una disminució de
l’aïllament acústic previst inicialment.

Elements de separació horitzontals:

-

Quan els conductes d’instal·lacions passin per
per l’interior del fals sostre s’evitarà que aquests
conductes connectin rígidament el forjat i les capes que formen el sostre.
Es segellaran totes les juntes perimètriques del fals sostre, especialment les trobades amb
elements de separació verticals.

Façanes i cobertes:
-

La fixació dels marcs i bastiments que formen les portes i finestres es realitzarà de tal manera que
quedi garantida l’estanquitat a la permeabilitat de l’aire.

Instal·lacions:
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-

S’utilitzaran elements elàstics i sistemes anti vibratoris en les subjeccions o punts de contacte
entre les instal·lacions que produeixen vibracions i els elements constructius.

Acabats superficials:
-

Els acabats superficials aplicats sobre els elements constructius dissenyats per condicionament
acústic, no modificaran les propietats absorbents acústiques d’aquests.

5 – MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
L’edifici es mantindrà de tal forma que en el seu recintes es conservin les condicions acústiques
exigides inicialment.
En el cas de que es realitzi alguna reparació, modificació,
modificació, o substitució dels materials o productes que
composen els elements constructius de l’edifici, aquests es realitzaran amb materials o productes de
propietats similars.
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ESTALVI

D’ E N E R G I A

L’objectiu d’aquest document és establir les regles i procediments que permeten complir les
exigències bàsiques de l’estalvi energètic.
Aquest document bàsic, juntament amb les seccions que el composen, vol aconseguir un ús racional
de l’energia necessària en els edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum, i aconseguir que
una part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovables, com a conseqüència de les
característiques del projecte, construcció, ús i manteniment.

HE1 – LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
1. GENERALITATS
Aquesta exigència bàsica és d’aplicació en el nostre edifici ja que es tracta de la
rehabilitació d’un edifici existent.
Es donarà compliment de l’edifici reformat a les
les exigències del document bàsic aplicant
l’opció simplificada, ja que no es supera el 60% de superfície d’obertures en cap
orientació, ni la superfície dels lluernaris supera el 5% de la coberta (no hi ha lluernaris).
2. CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES
La demanda energètica dels edificis
edificis es limita en funció del clima de la localitat en la que és
troben ubicats i de la seva càrrega interna.
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3. CÀLCUL I DIMENSIONAT (Opció simplificada)
Determinació de la zona climàtica
Per tal d’obtenir la zona climàtica en la que està ubicat el nostre
nostre edifici, necessitem saber
l’alçada de la població on està el nostre edifici. I l’alçada de la capital de província.
- Alçada de la població de la Curullada: 531m
- Alçada capital de província, Lleida: 131m
- Desnivell entre les dues: 322m

Classificació dels espais de l’edifici
El nostre edifici és un espai amb baixa càrrega interna. S’inclouen com a amb espais
amb baixa càrrega interna tots els espais dels edificis de vivendes.
El nostre edifici es un espai de classe d’higrometria 3. Son espais on no es preveu una
alta producció d’humitat. S’inclouen en aquesta categoria tots els espais d’edificis
residencials.

Definició de l’envoltant tèrmica
L’envoltant tèrmica de l’edifici està formada per tots els tancaments que delimiten espais
habitables amb l’ambient exterior, i per totes les particions interiors que delimiten els
espais habitables amb espais no habitables que estan en contacte amb l’ambient exterior.
En el nostre edifici trobem les següents categories de tancaments i particions:
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- Cobertes: tancament superior en contacte amb l’aire amb una pendent del 30%.
- Sòls: tancaments inferiors horitzontals en contacte amb el terreny o amb un espai no
habitable.
- Façanes: Tancaments exteriors en contacte amb l’aire.
- Mitgeres: Tancament colindant amb un edifici no habitable destinat a altres usos.
- Particions interiors: Elements constructius interiors (forjats, envans) que separen l’interior
de l’edifici en diferents recintes.
Comprovació del compliment de les limitacions de permeabilitat
Les fusteries dels forats
forats (portes i finestres) dels tancaments es caracteritzaran per la seva
permeabilitat.
La permeabilitat de les fusteries que delimiten els espais habitables dels edificis amb
l’ambient exterior, es limiten en funció del clima de la localitat. El nostre edifici, per tal
2
3
d’estar ubicat en una zona D, haurà de tenir uns valor inferiors a 27m /h m .

4. CONSTRUCCIÓ
Les obres de reforma de l’edifici s’executaran d’acord al projecte, a la legislació aplicable,
a les normes de bona pràctica constructiva i a les instruccions
instruccions del director d’obra i del
director d’execució de l’obra.
En el plec de condicions del projecte s’indicaran les condicions particulars de l’execució de
la reparació dels tancaments i de l’execució de les particions interiors.
Es tindrà molta cura en
en l’execució dels ponts tèrmics del contorn de buits, tenint en compte
els detalls constructius del projecte. També es tindrà molta cura en l’execució de ponts
tèrmics en la trobada dels forjats amb els tancaments.
Es controlarà que la posada en obra dels aïllaments tèrmics s’ajusta a les indicacions del
projecte, en quant a la seva col·locació, dimensions, posició i tractament de punts
singulars.

HE2 – RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
L’edifici disposarà de les instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el
benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa a partir del
Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE.

HE3 – EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ
Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació en el nostre edifici ja que s’exclouen del camp
d’aplicació d’aquest document bàsic:
- Interiors de vivendes.
2
- Rehabilitació d’edificis existents amb una superfície útil inferior a 1000m .

HE4 – CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
SANITÀRIA
1. GENERALITATS
Aquesta secció és aplicable als edificis de nova construcció i rehabilitació d’edificis
existents de qualsevol ús en els que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària.
2. CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES
La contribució solar mínima anual es la fracció entre els valors anuals de l’energia solar
aportada exigida i la demanda energètica anual. En el nostre cas la font energètica
utilitzada serà l’electricitat, per lo tant utilitzarem l’opció de l’efecte Joule.
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3. CÀLCUL I DIMENSIONAT
Càlcul de la demanda
Per tal de calcular la demanda diària, utilitzarem els valors de la taula 3.1. Demanda de
referència a 60ºC.

En el cas del nostre edifici seran 22l per persona al dia. Per tal de saber el càlcul de
persones de la vivenda utilitzarem els següents valors:

Per lo tant la demanda diària d’aigua calenta sanitària en el cas de la nostra vivenda serà:
22l/dia per persona x 7 persones = 154l/dia.

Zona climàtica

La Curullada  Zona III
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Condicions de la instal·lació
La instal·lació solar tèrmica estarà formada per:
- Un sistema de captació format per 3 captadors solars, amb una superfície cada un de
2
2,00m , que seran els encarregats de transformar la radiació solar incident en energia
tèrmica. (S’adjunten càlculs de predimensionat
predimensionat d’ACS al final del compliment de
l’exigència bàsica HE4)
- Un sistema d’acumulació format per un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua calenta.
- Un circuït hidràulic encarregat del moviment de l’aigua calenta fins al sistema
d’acumulació.
- Un sistema d’intercanvi que realitzarà la transferència d’energia tèrmica captada des
del circuït de captadors, a l’aigua calenta per a consumir.
- Un sistema de regulació i control encarregat d’assegurar el correcte funcionament de
l’equip.

4. MANTENIMENT
Per tal de dur a terme un correcte manteniment al llarg de la vida útil de la instal·lació i
assegurar-ne el correcte funcionament, és duran a terme dos tipus d’actuacions:
- Pla de vigilància:
vigilància: Seran les operacions que permetran verificar que els valors
operacionals de la
la instal·lació siguin correctes. Es basarà en la taula 4.1. del
document bàsic d’estalvi d’energia.

-

Pla de manteniment preventiu:
preventiu: Consistirà en un seguit d’inspeccions visuals i la
verificació d’actuacions, que han de permetre les condicions de funcionament,
prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. Aquest manteniment implicarà
una revisió anual de la instal·lació, ja que aquesta tindrà una superfície de captació
2
inferior a 20m . Aquest pla de manteniment el realitzarà personal tècnic competent.
La instal·lació contarà amb un llibre de manteniment en el que s’hi anotaran totes les
operacions realitzades o pendents de realitzar.
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Predimensionat de la instal·lació solar de producció d’aigua calenta sanitària (ACS)
L’objecte d’aquest document és calcular el predimensionament de les instal·lacions solars de
producció i acumulació d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) en edificis d’habitatges d’ús continu, amb
col·lectors solars plans (amb coberta de vidre).
Aquest predimensionat es fa a partir de les dades del document del CTE HE4 “Contribució solar
mínima d’aigua calenta sanitària” i del Decret 21/2006 pel qual es regula “L’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edifici”. No s’han considerat els requisits que estableix el RD
1751/1998 “Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE”,
RITE”, ja que es preveu la seva
propera derogació i substitució per un nou RITE que remet al document HE 4 per que fa a les
instal·lacions tèrmiques solars.
La instal·lació solar es dimensiona perquè garanteixi una Contribució Solar mínima (CS) de la
demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS. Cal tenir en compte que la radiació
solar rebuda és variable al llarg de l’any, el que fa que en els mesos d’estiu es cobreixi, i fins i tot es
superi, la demanda energètica i que en els mesos d’hivern no s’assoleixi la mitjana. En aquest sentit,
podrà ser necessari adoptar mesures per al control de sobreescalfament de la instal·lació en els
mesos d’estiu.
Els passos a seguir per arribar a predimensionar la superfície de captació solar i el volum
d’acumulació d’ACS són els següents:
1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona en habitatges, Ddp

2. Nombre de persones, P

Normativa
CTE HE 4
Decret d’ecoeficiència
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3. Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd
La demanda d’ACS de l’edifici es pot obtenir mitjançant la següent fórmula:

Normativa
CTE HE 4
Decret d’ecoeficiència

Ddp
22 litres ACS/persona i dia
28 litres ACS/persona i dia

P
7 persones
7 persones

Dd
154 litres/dia
196 litres/dia

4. Zona climàtica
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5. Contribució solar mínima, CS
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6. Demanda d’ACS anual de l’edifici, Da
En el cas d’edificis d’habitatges, la demanda anual d’ACS s’estima a partir de la següent
expressió:

Normativa
CTE HE 4
Decret d’ecoeficiència

Ddp
154 litres/dia
196 litres/dia

Dies/any
365 dies/any
365 dies/any

Da
56.210 litres/any
71.540 litres/any

7. 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:

Normativa

Da

Tª ACS

Tª XARXA

∆T

Ce

CTE HE 4

56.210 l/any

60ºC

11,22ºC

48,78ºC

0,001163 kW·h

1Kg/l

3.188,86 KWh/any

D. ecoeficiència

71.540 l/any

60ºC

11,22ºC

48,78ºC

0,001163 kW·h

1Kg/l

4.060,21 KWh/any

δ

EACS

Per calcular la temperatura del municipi, al no ser capital de província, s’ha emprat la
següent fórmula de la UNE 94002:2005:

'  '()*+,)- . /0,00495  ∆34 5 '  13,08 . /0.00495  3764  11,22º:
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8. Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual a cobrir amb
energia solar, EACS solar
A partir del valor de la demanda energètica anual d’ACS i aplicant els valors de contribució solar,
CS, del 70% en els dos casos, es determina el valor més restrictiu i, per tant, quin s’haurà
d’aplicar en el càlcul final del àrea de captadors solars.

Normativa
CTE HE 4
Decret d’ecoeficiència

EACS
3.188,86 KWh/any
4.060,21 KWh/any

CS
70%
70%

EACSsolar
2.232,20 KWh/any
2.842,15 KWh/any

Per tant, la normativa més restrictiva és el DECRET D’ECOEFICIÈNCIA

9. Àrea de captadors solars, A CAPTADORS 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.

;<=>?@ABC 

D@ ABC
EFGC

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

;<=>?@ABC 

2.842,15
 , NO
HI  3
 1  1  0,4
1.450,96 K
J  )LM

Si es considera que cada col·lector té una superfície de 2m2 el número final de
col·lectors serà de 3, amb una superfície total instal·lada de 6m2.
La irradiació solar (I) és la corresponent
corresponent a la població on s’emplaça l’habitatge, la
Curullada, i s’ha extret de “L’Atles de Radiació Solar de Catalunya”.
Els valors α (coeficient de reducció
reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda) i δ
(coeficient de reducció per ombres de la irradiació
irradiació rebuda) són igual a 1 ja que els
captadors solars s’orientaran a sud amb una inclinació de 41º i no rebran cap tipus
d’ombra.

Es pren el valor de 0,40 en el rendiment mig anual de la instal·lació (r) ja que es tracta
d’un habitatge plurifamiliar amb acumulació centralitzada.
10. Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACS solar
L’aigua escalfada per la instal·lació s’emmagatzemarà en un dipòsit específic. El volum del
dipòsit és determinarà en funció de la superfície de captació.
Segons CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha de
garantir la següent relació:
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2

V > A · 50 = 6m · 50 = 300 litres
2
V < A · 180 = 6m · 180 = 1080 litres
Per tant el volum d’acumulació s’ha de situar entre 300 i 1080 litres
segons el CTE HE4.

Al tractar-se d’un habitatge plurifamiliar d’ús continu, on el desfasament entre el període de
captació-emmagatzematge i el de consum és inferior a 24h, es pot considerar que el volum
2
d’acumulació és de l’ordre de 50 – 85 litres per m de captador. Es recomanen els valors més
baixos per als llocs on hi ha menys radiació i els valors més alts per als llocs més assolellats.
Per tant el volum d’acumulació és podria situar entre 300 i 510 litres, el volum d’acumulació
final serà de 500 litres.

HE5 – CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació en el nostre edifici ja que només hauran
d’incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar per procediments
fotovoltaics els edificis inclosos en la següent taula, sempre i quant superin els valors del límit
d’aplicació.
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