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I. MEMÒRIA

MG. Dades generals
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Concepte:

Avantprojecte per la construcció d’un edifici d’equipaments i
habitatges dotacionals.

Objecte de l’encàrrec:

Obra nova

Emplaçament:

Carrer Muntanya – Carrer Transversal

Municipi:

08303, barri de Cirera. Mataró.

Ref.cadastral:

3000822DG5030S0001OL

MG 2 Agents del projecte

Promotor:

Nom: Ajuntament de Mataró. Servei d’habitatge
CIF: P0812000-H
Adreça: C. La Riera 48. 08301 Mataró.

Arquitectes:

Nom: Arnau Lleonart i Gasull
Nº col·legiat: 55272-0
Nom: Manel Pagès i Jové
Nº col·legiat: 63706-8
Nom: Pere Martínez i Codina
Nº col·legiat: 64412-9
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MD. Memòria descriptiva
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

MD 1.1 Antecedents
L’Ajuntament de Mataró des del Servei d’Habitatge amb la voluntat d’iniciar una promoció d’habitatge protegit i equipament
encarrega a l’equip redactor un estudi previ i avantprojecte on es proposin diverses opcions d’aprofitament que permetin
facilitar la presa de decisions i que sigui la base de projectes o licitacions posteriors per la construcció d’un nou equipament
cívic i habitatge dotacional situat en la confluència dels carrers Tranversal i Muntanya del barri de Cirera.

Les línies directrius definides des de l’Ajuntament es basen en dos documents, un redactat per l’àrea de serveis a la
ciutadania i l’altre per la Direcció de Cultura. El primer defineix l’abast de l’encàrrec i detalla els aspectes que ha de satisfer
l’avantprojecte. El segon defineix els requisits que haurà de complir l’equipament (veure annex 4).

Node [Arquitectura ] Muralla del Tigre 12 - Mataró · T/F. 937 906 049 · node@nodearquitectura.cat

3/36

Avantprojecte per la construcció d’un edifici d’equipaments i habitatges dotacionals.
C. Muntanya – C.Transversal. Mataró

Requeriments del Servei d’Habitatge
Contingut de l’avantprojecte:
1. Exposa els aspectes fonamentals de les característiques generals de l’obra: funcionals, formals, constructives i
econòmiques, per tal de proporcionar-ne una primera imatge global. Aquesta fase també serveix per situar i
concretar les possibles afectacions derivades de la presència de: serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon o
d’altres), xarxes de clavegueram, afectacions o qualsevol altra realitat que pogués condicionar el plantejament
inicial del projecte. (veure annex 5)
2. L’avantprojecte recull una proposta concreta i consensuada de solucions en relació al document CTE-HE
garantint una eficiència energètica de qualificació “A” que es veu reflectida en la certificació provisional
d’eficiència energètica de fase de projecte. En aquesta fase, es presentaran simulacions del comportament
energètic de l’edifici proposat per analitzar l’estratègia energètica a seguir.
3. L’avantprojecte inclou: memòria genèrica amb quadres de superfícies i ràtios de superfície útil envers superfície
construïda, plànols, justificació del compliment del CTE-HE amb certificació provisional d’eficiència energètica
del projecte, i estimació del cost global de l’obra.
4. L’avantprojecte també resol l’espai viari de confluència dels carrers Tranversal i Muntanya.
Requeriments de Direcció de Cultura
Proposta d’usos de l’Equipament (veure annex 4):
L’edifici hauria de complir una sèrie de premises que caracteritzaran en el futur els nous equipaments de proximitat:
1. Ha de poder ser un espai polivalent i no exclusiu per una única entitat. Tots els espais han de permetre el màxim
d’usos, intergeneracionals i interseccionals, facilitant així una major optimització de l’equipament i de
dinamització del territori.
2. Ha de facilitar l’accés independent, sense necessitat de què hi hagi sempre personal de l’Ajuntament per poderhi accedir. Els circuits d’accés a les diferents sales ha de permetre aquesta independència i autonomia.
3. Les activitat que es realitzin han de tenint en compte que l’equipament està en els baixos d’un edifici. La zona
polivalent destinada a fer activitat més sorollosa ha de quedar en la zona més allunyada de les vivendes, i
insonoritzada, per no interferir en el descans del veïnat i minimitzar possibles molèsties.
Com a característiques generals el disseny de l’edifici ha de garantir l’accessibilitat i la perspectiva de gènere. La zona
exterior ha d’evitar racons foscos o de difícil control visual.
Amb criteri d’estalvi energètic es requerirà d’ il·luminació natural, ventilació en tots els espais (amb l’experiència de la
Covid s’ha vist del tot necessari) i protecció de la insolació. També serà indispensable climatització, alarma i instal.lació
per connexió a internet.
L’edifici ha de disposar d’un pla de seguretat i emergències i dels elements que se’n derivin.

MD 1.2 Objectiu
Aquest avantprojecte te l’objectiu d’el·laborar una proposta que doni satisfacció a les exigències esmentades en l’anterior
punt i verificar que l’opció proposada és viable tant a nivel normatiu com a programàtic.
Per a iniciar l’impuls de la promoció, l’Ajuntament requereix disposar d’un estudi previ i avantprojecte on es proposin
diverses opcions d’aprofitament que permeti facilitar la presa de decisions i que sigui la base de projectes o licitacions
posteriors.
El document inclou la recollida i sistematització de la información necessària, reconeixement dels serveis existents, el
plantejament del programa tècnic, l’estudi de circulacions internes i estudi de viabilitat de la proposta.
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MD 2 Descripció del projecte

MD 2.1 Descripció general de l’estat actual
Descripció de l’entorn
Situació:
L’equipament es preveu col·locar en una parcel·la situada en la confluència dels carrers Muntanya i Transversal. Es tracta
d’un entorn urbà amb predomini d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars construïts entre mitgeres de planta baixa més
dues plantes pis regulades sobre alineació de vial. Es tracta d’una zona amb una topografia accentuada.
Parcel·la
La parcel·la està situada en un terreny amb fort pendent i els seu perímetre és irregular formant un trapezi triangular. La
parcel·la resol la cantonada que es forma entre el cos de cases construïdes entre el carrer Muntanya i el carrer del Torrent
de la Pólvora en el punt on intercedeixen amb el carrer Transversal. El llindar Nord Oest és el format per les parets
mitgeres d’aquests dos carrers. La resta de límits són produits per l’alineació dels vials corresponents al carrer Muntanya
(NE), al carrer Transversal (S) i el carrer del Torrent de la Pólvora (O). Existeix una gran diferència de nivell entre la cota
més alta (96.07m) i la més baixa (89.73m) amb un desnivell total de 6.34 m.
Descripció de les preexistències
Actualment a la parcel·la hi ha dos edificis en un mal estat de conservació, que es troben tancats i on no s’hi desenvolupa
cap activitat des de fa anys. Un edifici de planta baixa separat de la resta de l’edifici amb accés independent a través del
carrer Transversal. Es tracta d’un cos rectangular amb l’eix longitudinal alineat amb el carrer, només disposa d’una façana,
la resta de paraments queden soterrats degut a la pendent de la parcel·la. El segon edifici, de 3 plantes, va tenir un ús
d’escola bressol en el seu dia. L’accés es realitza des del carrer Muntanya. L’escola disposava d’un pati situat en la part
occidental de la parcel·la, entre l’edifici i els carrers Transversal i Torrent de la Pólvora, situat a una altura de 3 per sobre
el nivell d’aquests dos i comunicat amb aquest últim a través d’una porta i unes escales construïdes sobre el vial. Al pati
hi ha dos arbres (moreres) i és un dels pocs espais verds que disposa el barri.
A la part mes oriental, la parcel·la adopta una forma molt complicada degut a que el carrer Transversal i el carrer Muntanya
conflueixen tangencialment. Aquesta casuística crea un espai longitudinal molt estret amb un salt de nivell pronunciat
difícil de resoldre. Actualment hi ha un talús i una escala.
Descripció de l’estat actual de les instal·lacions i subministraments
Es desconeix l’estat actual de la instal·lació de sanejament d’ambdós edificis però es dedueix de la documentació de la
Companyia subministradora que l’edifici està connectat a la xarxa de clavegueram. Es desconeix el material de baixants
i col·lectors i no s’ha detectat la presència de cap arqueta de registre. Tampoc s’observen patologies derivades d’un mal
estat de la xarxa de sanejament com ara humitats o presència de sals en paraments verticals o solera.
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals.
El projecte ha de donar compliment a una serie de normatives tant d’àmbit estatat, autonòmic com local.
Planejament Vigent

Pla General d’Ordenació de Mataró – Text Refós normes
urbanístiques del planejament 2005

Zonificació

Zona Urbana

Qualificació del Sòl

Clau Ecs – Sistema d’equipaments comunitaris.
Equipament Socio Cultural

Compliment de la normativa urbanística
Pla Especial d’Equipaments. Sector Mataró-Nord (17-11-1999). Fitxa 46 – Equipament C.Muntanya. (Veure annex 2)
Compliment d’altres ordenances municipals
L’edifici no es veu afectat per cap altre normativa o ordenança municipal a dia d’avui.
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MD 2.3 Descripció general de la intervenció.
El conjunt d’actuacions que recull el present document es divideixen en el que podem considerar 3 estrats tenint en
compte la topografía de la parcel.la en relació amb l’entorn edificat existent.
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ESTRAT 1 - EQUIPAMENT
El nou equipament es col.loca alineat amb la façana del carrer Transversal, aquest edifici es projecta semi-soterrat en
forma de nou sòcol a una cota inferior a l’espai públic. D’aquesta manera activem i qualifiquem la nova urbanitat del carrer
Transversal i la seva pacificació del trànsit rodat.
El programa consta d’una entrada, dos despatxos, serveis, espai d’emmagatzematge i dues sales, una d’elles de 20 m2
amb possibilitat de compartimentar i si s’escau disposar d’un accés independent des del carrer.
ESTRAT 2 – ESPAI PÚBLIC
Es proposa concentrar el nou volum d’habitatges a la zona nord de la parcel.la. Aquest fet genera un nou espai públic a
la banda sud que fa la funció d’esponjament d’un barri molt densificat i mancat de espais lliures. Alhora servirá
d’interconnexió dels diferents nivells (estrats) i programes que emanen del solar.
L’espai públic contindrà zona de jocs infantils, grades, petanca, gimnàs exterior, amfiteatre, etc.
ESTRAT 3 – EDIFICI HABITATGES
L’edifici d’habitatges es projecta donant la cara al nou espai públic amb l’objectiu de fomentar la sociabilització, la
convivencia i la interacció entre els usuaris i veïns del barri.
L’accés als habitatges es soluciona mitjançant unes passeres de dimensions generoses les quals permetin no tan sols el
propi accés sinó el foment d’aquests espais d’apropiació i sociabilització obligada.
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes de la intervenció
La intervenció plantejada afecta a la totalitat de la parcel.la i a l’espai públic de l’entorn immediat. L’edifici de l’equipament
fa ús de la diferencia de nivel i pendent de la parcel.la per col.locar-se semi-soterrat donant la cara al carrer Transversal
en quasi tota la longitud de la parcel.la i realitzant una funció de sòcol de l’espai públic situat per sobre de la seva coberta
oferint una plaça a la cota de la planta baixa del futur edifici d’habitatges.
L’edifici d’habitages en canvi, s’aixeca reculat a l’alineació amb el carrer Muntanya i quasi enganxat a la línia que
conformen les testeres de les edificacions dels carrers Muntanya i Torrent de la Pólvora. D’aquesta manera l’objectiu és
alliberar al màxim l’espai lliure en la part que gaudeix de més asolellament de la parcel.la.

Superfícies útils i construïdes de l’Equipament:
QUADRE SUPERFÍCIES ÚTILS I
CONSTRUÏDES EQUIPAMENT
SU estança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EQUIPAMENT
Planta Baixa – Carrer Transversal
Espai 1
Espai 2
Entrada
Despatx 1
Despatx 2
Lavabo
Bany adaptat
Serveis 1 i 2
Magatzem
Instal·lacions

SU
Útil
Parcial

SC

450,67

495,50

208,31
73,62
67,31
10,29
10,57
3,27
3,89
17,98
37,59
17,84
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Relació de Superfícies útils i construïdes dels habitatges segons tipologia on SC parcial és la superficie construïda
de cada element i SC total es la suma de superficies construïdes per planta segons siguin elements comuns o habitatges.
QUADRE SUPERFÍCIES ÚTILS HABITATGES SEGONS TIPOLOGIA
SUPERFÍCIES
SU
SU
SC
estança
20,24
8,78
3,52
32,54 38,22

HABITATGE TIPUS 1 (H1,H5)
Estar-Menjador-Cuina
Habitació
Bany

SU
SU
SC
estança
21,78
11,26
3,52
36,56 42,53

HABITATGE TIPUS 2 (H2,H6)
Estar-Menjador-Cuina
Habitació
Bany

HABITATGE TIPUS 3 (H3,H4,H7,H8,H11,H12)
Estar-Menjador-Cuina
Habitació
Bany

SU
SU
SC
estança
20,52
7,64
3,52
31,68 37,67
SU
SU
estança
20,13
9,77
6,81
4,57
3,52
44,8

HABITATGE TIPUS 4 (H9,H10,H13,H14)
Estar-Menjador-Cuina
Habitació 1
Habitació 2
Distribuïdor
Bany

SC

51,59
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Relació de Superfícies construïdes de l’edifici l’habitatges per planta on SC parcial és la superficie construïda de
cada element i SC total es la suma de superficies construïdes per planta segons siguin elements comuns o habitatges.
SUPERFÍCIES
SC parcial

1
2
3
4

PLANTA BAIXA (cota 97)
Espais comuns
Entrada
Menjador
Aparcament bicis
Passera

H1
H2
H3
H4

Habitatges
Habitatge 1
Habitatge 2
Habitatge 3
Habitatge 4

3
4

PLANTA PRIMERA (cota 97)
Espais comuns
Escala
Passera

H5
H6
H7
H8
H9
H10

Habitatges
Habitatge 5
Habitatge 6
Habitatge 7
Habitatge 8
Habitatge 9
Habitatge 10

1
2
3

PLANTA SEGONA (cota 100)
Espais comuns
Escala
Passera
Horts

H11
H12
H13
H14

Habitatges
Habitatge 11
Habitatge 12
Habitatge 13
Habitatge 14

1
2
3

PLANTA TERCERA (cota 103)
Espais comuns
Escala
Passera
Horts

SC total

24.33
51.59
51.59
61.20
188.71
38,22
42,23
35,75
35,75
151,95

23,62
61,2
84,82
38,22
42,23
35,75
35,75
51,59
51,59
255,13

23,95
62,57
80,46
166,98
35,75
35,75
51,59
51,59
174,68

23,95
41,77
71,05
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136,77
H15
H16

Habitatges
Habitatge 15
Habitatge 16

51,59
51,59
103,18

Relació de Superfícies Construïdes per planta distingint els habitatges dels elements comuns i terrasses i sumatori
final de la totalitat de superficies de cada grup on “EC” són els espais comuns i “Hab” els habitatges.
EC
43,49
84,82
82,52
65,62
276,45

Planta Baixa
Planta Primera
Planta Segona
Planta Tercera

Hab
151,95
255,13
174,68
103,18
684,94

Terrasses
84,46
71,05
155,51

RESUM DE SUPERFÍCIES
EQUIPAMENT CÍVIC [C. TRANSVERSAL]
PLANTA BAIXA

503,00 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EQUIPAMENT

503,00 m2

EDIFICI HABITATGES [C. MUNTANYA]
PLANTA BAIXA

231,02 m2

PLANTA PRIMERA

215,20 m2

PLANTA SEGONA

165,25 m2

PLANTA TERCERA

93,92 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

705,39 m2

ZONES COMUNS

350,65 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ZONES COMUNS

350,65 m2

OBRA CIVIL URBANITZACIÓ
TALUSOS

12,17 m2

PLAÇA

270,75 m2

REURBANITZACIÓ VIALS

901,00 m2

TOTAL SUPERFÍCIE URBANITZACIÓ

1.295,00 m2
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MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici
Al projecte s’ha tingut en compte el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) conforme s’adequa a la normativa
urbanística i d’edificació aplicable al projecte, però que per la seva senzillesa tècnica de l’actuació no es considera
necessària la justificació del compliment dels paràmetres de la normativa.
Pel que fa a les seves prestacions, la part de l’edifici que es sotmès a la intervenció compleix els requisits bàsics de
qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic
de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).
La proposta a més, haurà de satisfer les normatives específiques que fan referència a les condicions d’habitabilitat del
D.141/2012 de 30 d’octubre sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat de manera
que satisfà els requisits bàsics d’utilització establerts a la LOE.

MD 3.1 Compliment de del condicions relatives a l’ús
El disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions d’habitabilitat, seguretat i habitabilitat que determina el Decret
141/2012 de 30 d’octubre sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat les quals es
detallen a continuació.
Condicions d’habitabilitat del D.141/2012 “sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d’habitabilitat”
Els habitatges projectats hauran de complir les normes definides a l’Annex 3 on es defineixen les condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges dotacionals públics.
D’acord amb la definició establerta a la Llei del dret a l’habitatge i sobre la base dels col·lectius als quals estan destinats,
els habitatges dotacionals han de tenir com a mínim una sala d’estar, una cambra higiènica i un equip de cuina.
Aquests habitatges han de complir els requisits de l’annex 1 d’aquest Decret d’habitabilitat, amb les excepcions que
s’indiquen en els apartats següents del dit annex:
3.1 Habitabilitat i ocupació. Podran tenir una superfície útil interior no inferior a 30 m². Quan la estança sigui un únic espai
haurà de permetre la compartimentació d’una habitació de 6 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació perdin els seus
requisits obligatoris.
3.2 Espai per rentar roba. S’admet que l’espai per rentar roba estigui ubicat en una zona comunitària practicable on es
pugui accedir a través d’un itinerari accessible i amb les mateixes excepcions establertes a l’annex 1.
Aquest avantprojecte ha estudiat la viabilitat dels habitatges tenint en compte 4 tipologies. Les tres primeres (Tipus 1,
Tipus2 i Tipus3) estan formades per un sol espai amb la possibilitat d’independitzar-hi una habitació amb una superfície
superior a 6m2 i una cambra higiènica. La cuina s’integra a l’espai d’estar-menjador. La última (Tipologia 4) està formades
per una sola estança on s’hi poden segregar dues habitacions, un distribuïdor i una cambra higiènica independent. La
cuina també queda integrada en l’espai d’estar-menjador. Totes les tipologies disposen d’una superfície útil interior
superior als 30m2.
Cap dels habitatges disposa d’equip de rentat de roba ni d’un espai específic per assecar-la. Els equips de rentat es
situaran en l’espai comú de planta baixa i la zona d’estendre a la coberta.
Disposicions Generals:
Article 4. Estàndars de superfície per persona i llindar màxim d’ocupació per habitatge
 1 persona per habitació > 5m2
 2 persones per habitació > 8m2
 3 persones per habitació > 12m2
 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’ús comú
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Els habitatges tipus 1, 2 i 3 els hi correspon una ocupació de 2 persones atès que nomes disposen d’un únic escpai d’ús
comú. La tipologia 4 en canvi disposa de dues habitacions, una de 9.77 i una de 6.81, per tant li correspon una ocupació
de 3 persones.
H
Nº
H>5
H>8
H>12
Ocupació
integ.
Habitatge Tipus 1
2
1
2P
Habitatge Tipus 2
2
1
2P
Habitatge Tipus 3
6
1
2P
Habitatge Tipus 4
4
1
1
3P
(1P)
(2P)
(3P)
(2P)
Justificació de l’Annex 1.
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció
Apartat 1
“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.
Apartat 2
Requisits d’habitabilitat exigibles als edificis d’habitatges
2.1 Accessibilitat
Tots els edificis plurifamiliars d’obra nova i els que resultin de la reconversió d’un edifici existent i d’obres de gran
rehabilitació que afectin el conjunt de l’edifici han de disposar d’un itinerari accessible per accedir a cada un dels
habitatges.
L’accessibilitat als habitatges es garanteix mitjançant un nucli de comunicacions vertical format per una escala i un
ascensor accessible que comunica cadascun dels nivells de l’edifici amb el nivell de planta baixa on s’hi troba l’accés. La
comunicació dels habitatges ubicats al mateix nivell amb el nucli de comunicacions es resòl amb una passera exterior.
Tots aquests elements formen part de l’itinerari accessible i s’han dimensionat com a tal. (Justificat a l’apartat 3.4)
2.2 Accés i espais comuns de circulació
L’accés a l’habitatge es realitza a través d’un espai d’ús públic que en aquest cas serà la plaça resultant del procés
d’urbanització.
Els espais comuns situats davant de la porta de l’ascensor s’han dimensionat de tal manera que permeten inscriure-hi un
cercle d’1,50 m de diàmetre.
2.3 Escales
El nombre, les dimensions, la ventilació i les característiques de les escales han de respectar les exigències bàsiques de
la regulació específica de seguretat en cas d’incendi i de seguretat d’utilització i accessibilitat dels edificis d’habitatges
que determina la normativa vigent. (Justificat a l’apartat SI i SUA)
2.4. Ascensor
L’espai previst per l’ascensor d’embarcament simple, amb un buit d’obra de 1.60m x 1.60m permet instal·lar-hi una cabina
accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Les condicions d’aquest ascensor donaran satisfacció a les exigències
del decret d’accessibilitat de Catalunya.
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No es fa necessària la instal·lació d’un segon aparell elevador atès que el número d’habitatges en relació al número de
plantes és inferior a l’exigència de la norma (obligatorietat a partit de PB+3 i 32 habitatges).
2.5. Patis de Ventilacio
Els patis en planta permeten la inscripció d’un cercle de 3 m de diàmetre atès que només hi ventilen les habitacions.
2.6. Dotacions comunitàries.
Els edificis plurifamiliars, a partir de 8 habitatges, han de disposar d’un espai, per edifici o escala, per a ús de la comunitat,
accessible des de l’exterior o zones comunes, d’1,20 m × 0,80 m com a mínim i una alçada no inferior a 2,20 m. A partir
de 12 habitatges per edifici o escala s’incrementarà a raó de 0,05 m² per cada nou habitatge, i també es podrà disposar
de l’espai com a cambra si té una amplada superior a 1,20 m. Aquests espais han tenir desguàs, punt de llum i presa
d’aigua.
Aquest espai de dotació comunitària mínima es podrà augmentar d’acord amb el que estableixen les ordenances
municipals per donar servei a altres usos.
En defecte de regulació municipal específica, l’espai previst per altres normatives aplicables per a magatzem de
contenidors s’entendrà substituït per les superfícies previstes en aquest apartat per a usos comunitaris.
Aquest apartat només és aplicable a edificis a partir de 8 habitatges. Malgrat no ser obligatori es preveu la instal·lacio de
diversos armaris per a instal·lacions situats al vestíbul d’accés comunitari a nivell de planta baixa.
La proposta d’avantprojecte inclou dos espais comunitaris en planta baixa amb superfícies superiors, concretament una
sala comuna i un espai per aparcar bicicletes de 46.00 m2 cadascún.
2.7. Infrastructura de telecomunicacions
L’edifici haurà de disposar d’una infraestructura comuna de telecomunicacions, de conformitat amb la normativa vigent
en aquesta matèria.
Apartat 3
Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges
3.1 Habitabilitat i ocupació
Aquest apartat queda dins del grup d’excepcions recollides a l’annex 3 i ja s’han justificat.
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.
Aquest apartat s’ha justificat en el capitol IV d’aquesta memoria.
3.3.Compartimentació
Les habitatges proposats estan formats una gran estança formada per la sala d’estar, menjador on la cuina hi és integrada.
L’habitació formaria part d’aquest espai i es podria independitzar de la resta si l’usuari així ho desitges. En aquest supòsit
cadascuna de les estances compliria amb els requisits d’aquest decret. L’únic espai que formaria un recinte independent
de la resta seria la cambra higiènica.
3.4. Accessibilitat
Els habitatges s’han dimensionat de tal manera que tots els espais que els formen (Estar-Menjador-Cuina, Habitació i
Bany) siguin adaptats per a usuaris en cadira de rodes seguint els criteris que descriu el decret els quals es detallen a
continuació.
“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.”
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“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.”
“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. “
“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.”
Les portes que no donen accés a estances adaptades tindran una amplada mínima de 0.80m.
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.
Al menjador, sala d’estar i habitacions s’admetrà, excepcionalment, 2,30 m d’alçada per al pas tècnic d’instal·lacions i per
a elements estructurals que no afectin més del 20% de la superfície de la peça. En el cas de cobertes inclinades, el valor
mitjà de l’alçada mínima no ha de ser inferior a 2,50 m, calculat sobre la seva superfície habitable.
3.6. Façana mínima
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. El compliment d’aquesta relació és justifica en el següent quadre:
SU
SU/9
L
SU/9 < L
Habitatge Tipus 1
32.54
3.62 m
12.05 m
Compleix
Habitatge Tipus 2
36.56
3.95 m
9.56 m
Compleix
Habitatge Tipus 3
31.68
3.52 m
11.00 m
Compleix
Habitatge tipus 4
44.80
4.98 m
8.15 m
Compleix
3.7. Dimensionat dels elements d’ús comú
Dimensions dels espais d’ús comú (EMC) estar + Cuina + Menjador
Espais d’ús comú (EMC) estar + menjador + cuina.
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.
Els espais comuns dels habitatges projectats (Estar-Menjador-Cuina) disposen de superfícies superiors a 20 m², al seu
interior s’hi pot inscriure un cercle de diàmetre de 2.80 m i el contacte d’aquest espai amb la façana és superior a 2.20m.
En aquest espai no existeixen estrangulacions superiors a 1.60m.
Dimensions de la cuina
La cuina és en forma de U i l’espai lliure entre els taulell de treball ienfrontats és de 1.88m, superiors al metre que exigeix
el decret. Les cuines de totes les tipologies queden integrades a les zona d’estar menjador
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.
Cap de les tipologies plantejades disposa de més de dos habitacions i per tant s’hi haurà d’inscriure un quadrat de 2,00m
de costat i la seva superfície serà superior a 6m2.
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3.9. Ventilació i il·luminació
Els espais d’ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació natural directa des de l’exterior mitjançant
obertures en que com a mínim, 1/8 part de la seva sperfície estigui entre 0.80 i 1.90m.
Ventil·lació i il·luminació
TIPOLOGIA 1
EMC
H

SU
20.24
8.78

SU / 8
2.53
1.10

<
<
<

VI
10.53
2.86

Complim
Si
Si

TIPOLOGIA 2
EMC
H

21.78
11.26

2.72
1.41

<
<

10.53
2.86

Si
Si

TIPOLOGIA 3
EMC
H

20.52
7.64

2.57
0.95

<
<

9.43
2.86

Si
Si

TIPOLOGIA 4
EMC
H1
H2

20.13
9.77
6.81

2.52
1.22
0.85

<
<
<

10.50
2.86
1.43

Si
Si
si

3.10 Espai d’emmagatzematge
Cada habitació preveu un espai individual d’emmagatzematge tal i com queda reflectit en els plànols. En les habitacions
individuals (superfície útil superior a 6m2) s’ha previst un armari de 1.00m x 0.60m de planta i 2.20m d’alçada. En el cas
d’habitacions dobles (més de 8m2 de superfície útil) s’ha previst un armari de 1.5m x 0.60x per 2.20m d’alçada.
3.11 Cambres higièniques.
Les cambres higièniques dels habitatges disposaran de la dotació mínima que requereix aquest apartat del decret. Per
habitatges de fins a dues habitacions les cambres higièniques hauran de disposar d’un rentamans, un inodor i una dutxa.
3.12 Espai per rentar la roba
El compliment de l’Annex 3 del decret 141/2012 eximeix del compliment d’aquest apartat.
3.13. Estenedor
L’edifici disposa de bugaderia per tant es considera que aquest punt ja queda cobert. De totes maneres, en cas que existís
la necessitat d’estendre roba per part d’algun dels usuaris, es preveu un espai per a tal ús a la terrassa situada a la planta
tercera.
3.14. Dotació / Equip
Els habitatges a més hauran de disposar com a mínim dels següents equips.
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.
b) Un equip higiènic que estigui format, com a mínim, per un rentamans, un vàter i una dutxa.
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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.
d) La instal·lació completa per a un equip de rentada de roba. (excepció annex 3 Decret)
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.
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.
Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.
S’han dimensionat alguns dels espais de l’edifici seguint els termes que presenta aquest dectet en l’annex 2 on es
determinen les d’accessibilitat a l’edificació. S’ha comprovat per exemple que els espais que forment part de l’itinerari
adaptat com són l’accés, el nucli de comunicacions vertical i les passeres de cada nivell ho fan acord amb les exigències
d’aquest apartat del decret.
Els habitatges no es veuen afectats per aquest decret atès que aquests han de ser practicables i no adaptats.

MD 3.2 Compliment DB SUA
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del CTE
per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així
com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i
accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D. 141/2012 de “Condicions mínimes d’habitabilitat
dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants que s’han tingut en compte a l’hora de verificar aquest
avantprojecte que són en primer lloc el compliment de l’escala i en segon lloc les característiques d’accessibilitat que
afecten al projecte
Compliment DB SUA1. Condicions per limitar el risc de caigudes.
1. Escales i rampes
L’edifici projectat disposa d’una escala d’evacuació descendent d’ús general (Escala 1), que comunica els nivells de planta
primera, segona i tercera amb l’accés de l’edifici situat a planta baixa. L’alçada de l’escala des de l’útim nivell fins a planta
baixa és de 9m.
Escala 1
Ús de l’edifici
Residencial habitatge
Tipus d’escala
Ús General
Sentit d’evacuació
Descendent
Amplada
1.00
Petja
28.00 cm
Contrapetja
16.66 cm
Escala d’us general: (Escala 1)
Es tracta d’una escala de dos trams, d’un metre d’amplada amb un replà intermig. Tant el primer com el segon tram
disposen de 9 graons cadascun, (18 en total) i cap d’ells supera l’alçada màxima fixada per la normativa de 2.25m per
tram.
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L’escala general d’accés a la llar haurà de disposar d’un passamà a la part interior de l’escala ja que l’amplada és inferior
a 1.20m, concretament fa 1m d’amplada. El passamà es disposarà a una alçada de 1.10cm, serà ferm i fàcil d’agafar.
Compliment DB SUA9. Accessibilitat
Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb
discapacitat es cumpliran les condicions funcionals i de dotació d’elements accessibles que s’estableixen a continuació.
1. Condicions funcionals
Accessibilitat exterior de l’edifici. La parcel·la disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui l’entrada principal a l’edifici
amb la via pública
Accessibilitat entre plantes d’un edifici. Els edificis d’us residencial habitatge ens els que s’hagi de salvar més de dues
plantes des de l’entrada principal com és el cas, s’haurà de disposar d’un ascensor accessible
Accessibilitat a les plantes de l’edifici. Els edificis amb ús residencial habitatge disposaran d’un itinerari accessible que
comuniqui l’accés a tota la planta (nucli de comunicacions vertical) amb els habitatges i zones d’ús comunitari.
Les característiques de l’itinerari accessible s’ajustaran als paràmetres recollits a l’annex A del DB-SUA

MD3.3 Compliment DB SI
El recinte d’instal·lacions creua a tracvés de les dues unitats de convivència, cadascuna d’elles forma un sector d’incendi
i la resistència al foc que han de garantir els paraments verticals que el delimiten es EI-90. Les parets del recinte
d’instal·lacions que comuniquein la planta baixa amb les plantes superiors per tant haurà de ser EI-90.
Les condicions de seguretat en cas d’incendi l’edifici objecte de l’ampliació compleixen les exigències bàsiques SI del
CTE per a edificis de residencial públic.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas
d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
complementaris de la NBE CPI/91”.
També s’han tingut en compte les disposicions recollides en la Instrucció Tècnica Complementària SP111:2012 referent
a les condicions de seguretat en cas d’incendi en els centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i
gent gran.

Compliment DB-SI1. Propagacio Interior
Compliment DBSI1.1. Compartimentació en sectors d’incendi
Els edificis s'han de compartimentar en sectors d'incendi segons les condicions que estableix la taula 1.1 d'aquesta secció.
Les superfícies màximes indicades en aquesta taula per als sectors d'incendi es poden duplicar quan estiguin protegits
amb una instal·lació automàtica de extinció.
Compliment taula 1.1
Tots els edificis han de complir de caràcter general les següents especificacions:
 Tot establiment ha de constituir sector d'incendi diferenciat de la resta del edifici excepte, en edificis l'ús
principal dels quals sigui Residencial Habitatge, els establiments la superfície construïda dels quals no
excedeixi de 500 m2 i l'ús dels quals sigui Docent, Administratiu o Residencial Públic
 Tota zona l'ús previst de la qual sigui diferent i subsidiari del principal de l'edifici o del establiment en
què estigui integrada ha de constituir un sector d'incendi diferent quan superi els límits següents:
 Zona d’ús Residencial Habitatge, en tot cas.
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Zona d'allotjament(1) o d'ús Administratiu, Comercial o Docent la superfície construïda del qual
excedeixi de 500 m2
 Zona d'ús Pública Concurrència l'ocupació de la qual excedeixi de 500 persones.
 Zona d'ús Aparcament la superfície construïda del qual excedeixi de 100 m2 (2)
 Qualsevol comunicació amb zones d‟un altre ús s‟ha de fer a través de vestíbuls
d‟independència.
 Un espai diàfan pot constituir un únic sector d'incendi que superi els límits de superfície construïda que
s'estableixen, sempre que almenys el 90% de aquesta es desenvolupi en una planta, les seves sortides
comuniquin directament amb lespai lliure exterior, almenys el 75% del seu perímetre sigui façana i no
existeixi sobre aquest recinte cap zona habitable.
 No sestableix límit de superfície per als sectors de risc mínim.
L’edifici està format per dues entitats amb úsos diferents. Per un costat l’equipament ubicat al nivell del carrer transversal,
i per altra banda els habitatges dotacionals, amb un ús de residencial habitatge ubicat en plantabaixa, primera, segona i
tercera amb accés independent pel carrer Muntanya. Aquests dos usos formaran cadascun un sector d’incendi
independent.
L’habitatge dotacional un ús assimilable de Residencial habitatge, haura de complir a més, les següents especificacions:
 La superfície construïda de cada sector d'incendi no pot excedir els 2.500 m2
 Els elements que separin els habitatges entre si han de ser al menys EI60.
L’equipament té un ús assimilable a Pública concurrència, haurà de complir les següents especificacions:
 La superfície construïda de cada sector d'incendi no pot excedir els 2.500 m2. Les excepcions no
afecten al projecte atès que es refereixen a zones on hi ha públic sentat amb seients assignats i caixes
escèniques, dues casuístiques que no són al projecte.
Compliment Taula 1.2. Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis.
Altura
Parets i sostres Portes
d’evacuació
Sector 1 – Habitatge Dotacional (Ús Residencial habitatge) 9 m
EI60
EI2 30-C5
Sector 2 – Equipament (Ús Pública Consurrència)
0m
EI 90
EI2 45-C5
Compliment DB-SI1.2. Locals de risc especial
Els locals i zones de risc especial integrats als edificis es classifiquen conforme els graus de risc alt, mitjà i baix segons
els criteris que s'estableixen a la taula 2.1. Els locals i les zones així classificats han de complir les condicions que
sestableixen a la taula 2.2.
Els locals destinats a albergar instal·lacions i equips regulats per reglaments específics, com ara transformadors,
maquinària d'aparells elevadors, calderes, dipòsits de combustible, comptadors de gas o electricitat, etc. es regeixen, a
més, per les condicions que s'estableixen en aquests reglaments. Les condicions de ventilació dels locals i dels equips
exigides per aquesta reglamentació s'han de solucionar de manera compatible amb les de compartimentació establertes
en aquest DB.
Compliment DB-SI3. Evacuació d’ocupants
Compliment DB-SI3.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació
Atés que els dos usos de l’edifici estàn són independents l’un respecte l’altre i estan situats en nivells diferents no
existeixen incompatibilitats dels elements d’evacuació.
Compliment DB-SI3.2. Càlcul de la ocupació.
La ocupació del sector format per els habitatges dotacionals el marca el decret 141/2012 en funció del número i
dimensions de les habitacions de cada habitatge i en total és de 32 ocupants
Nº
Ocup
Total
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Habitatge Tipus 1
Habitatge Tipus 2
Habitatge Tipus 3
Habitatge Tipus 4

2
2
6
4

2
2
2
3

4
4
12
12
32

L’ocupació de l’equipament en canvi es calcula en funció de la seva superfície i l’ús que te.
Taula 2.1. DBSI-3 Densitat d'ocupació
Ocupaco DB SI
Su
ocupació Persones
Espai 1
208
1 m2/p 208,00
Espai 2
73,62
1 m2/p 73,62
despatx 1
10,29
10 m2/p 1,03
despatx 2
10,53
10 m2/p 1,05
Vestíbul general
67,31
2 m2/p 33,66
OCUPACIÓ TOTAL
317,36
Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
L’habitatge dotacional només disposa d’una sortida per planta i per tant haurà de complir els següents apartats:
 Al tractar-se d’ús residencial habitatge i la seva ocupació és inferior a 100 persones. (32 persones)
 Els recorreguts d’evacucació fins a la sortida de planta no podran excedir de 25m (verificar)
 L’altura d’evacuació és inferior a 28 m (9m).
L’Equipament en canvi disposarà de 2 sortides de planta ja que la seva ocupació és superior a 100 perones. Això no
suposa cap impediment ja que l’equipament es trova situat al mateix nivell que el carrer transversal.
Nivell de protecció de les escales.
La diferència de nivell entre la planta tercera i la planta baixa de l’edifici d’habitatges és de 9m, per tant l’escla es pot
projectar perquè tingui consideració de no protegida sempre i quant la superfície de l’ull d’escala superi la superfície en
planta de l’escala en més de 1.30m2. En cas contrari l’escala haurà de ser protegida.
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG In Índex de la documentació gràfica
U1.1

URBANISME
Situació i Emplaçament

1 / 5.000 i 1 / 500

A1.1

ESTAT ACTUAL
Plantes, alçats i seccions

1/400

A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8

ESTAT REFORMAT
Planta nivell 89,70 - Equipament
Planta nivell 94 – Habitatge
Plantes nivells 97 i 100 – Habitatge
Plantes nivells 103 i 106 – Habitatge
Secció Longitudinal
Habitatges tipus 1 i 2
Habitatges tipus 3 i 4
Espais complementaris

1/200
1/200
1/200
1/200
1/150
1/50
1/50
1/50

A3.1

AXONOMETRIA
Esquema plantes

-/-

A4.1
A4.2
A4.3

INFOGRAFIES
Vista 1
Vista 2
Vista 3

-/-/-/-
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-

AXONOMETRIA
Data.
Gener de 2022.
Escala.
1/50

AVANTPROJECTE
habitatge dotacional

A3.1
ARQUITECTURA

.cat

-

INFOGRAFIES
Data.
Gener de 2022.
Escala.
1/50

AVANTPROJECTE
habitatge dotacional

A4.1
ARQUITECTURA

.cat

-

INFOGRAFIES
Data.
Gener de 2022.
Escala.
1/50

AVANTPROJECTE
habitatge dotacional

A4.2
ARQUITECTURA

.cat

-

INFOGRAFIES
Data.
Gener de 2022.
Escala.
1/50

AVANTPROJECTE
habitatge dotacional

A4..3
ARQUITECTURA

.cat
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III. ESTIMACIÓ DELS COSTOS
Adequació solar
enderroc edificació existent
fonament pantalles (prof.5m)

22.000,00
365,00

m2

30,00 €/m2

equips pantalla

10.950,00
600,00

excavació terres

2.550,00

m3

2,50 €/m3

6.375,00

transport terres

3.315,00

m3

11,00 €/m3

36.465,00

ADEQUACIÓ SOLAR - ENDERROCS

EQUIPAMENT

HABITATGES

URBANITZACIÓ

76.390,00 €

503,00

m2

1.200,00 €/m2

603.600,00 €

edifici

705,39

m2

1.400,00 €/m2

987.546,00 €

passeres

350,65

m2

800,00 €/m2

280.520,00 €

talusos

12,17

m2

350,00 €/m2

4.259,50 €

plaça

270,75

m2

350,00 €/m2

94.762,50 €

reurb. Vials 901,00

m2

350,00 €/m2

315.350,00 €

TOTAL PRESSUPOST

2.362.428,00 €

El pressupost aproximat del cost de les obres descrites en aquest document es preveu en la quantitat de DOS
MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS (2.362.428,00 Euros).
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IV. ESTRATÈGIA ENERGÈTICA
S’ha verificat que la proposta d’aquest avantprojecte permeti l’acompliment del vigent DB-HE en tots els seus apartats,
tant pel que fa al control de la demanda energètica (transmitàncies tèrmiques (U), coeficient global de transmissió de calor
(K), control solar de l’envolvent, permeabilitat, etc), com per limitació del consum energètic. (Veure Annex 6)
La proposta també aconsegueix una qualificació energètica A de l’edifici, tant pel que fa a l’indicador global d’emissions
[kgCO2/m2.any], l’indicador global de consum d’energia primària no renovable [kWh/m2.any], i els indicadors parcials de
demanda de calefacció i refrigeració [kWh/m2.any], tant pel que fa a la part residencial com a la part d’equipament.
S’adjunten els Informes de Certificat d’eficiència energètica de l’avantprojecte:
 per la part destinada a equipament
 per la part residencial
Per altra banda, s’ha realitzat un estudi del potencial de guanys solars de la proposta, comparant la irradiació directa
rebuda per l’edifici en l’entorn actual i en un entorn amb la volumetria màxima permesa pel planejament vigent.
 S’adjunten els resultats de l’estudi de potencial de guanys solars.
 S’adjunten en format .dxf els models simplificats de l’edifici i entorn utilitzats (actual i màxims de planejament)

Potencial de guanys solars
Per tal d’avaluar el potencial de la proposta pel que fa a l’aprofitament de la radiació solar, s’inclou la següent
informació:
1. Taules amb els valors d’irradiació directa* mensual acumulada de cada façana [kWh/m2] en dues situacions:
a. Elements d’ombra de l’entorn urbà del projecte segons estat actual
b. Elements d’ombra de l’entorn urbà del projecte segons volums màxims de planejament
2. Mapes d’irradiació directa* diària mitjana [Wh/m2], en dues situacions:
a. Elements d’ombra de l’entorn urbà del projecte segons estat actual
b. Elements d’ombra de l’entorn urbà del projecte segons volums màxims de planejament
* La radiació dels raigs solars incidents a l'exterior de la superfície, inclosos els efectes de l'ombra, si n'hi ha. S’exclouen
la radiació difusa i la reflectida.

Nomenclatura utilitzada a les façanes
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Elements d’ombra de l’entorn urbà del projecte
segons estat actual
Irradiació directa mensual acumulada
de cada façana [kWh/m2]
As
At
Bo
Bs
Bt
Co

Mesos \ Façana

Ao

Cs

Ct

Totals

Gener

36

48

33

17

56

35

28

61

35

350

Febrer

38

55

44

23

62

Març

34

58

65

25

62

46

29

60

47

404

69

28

59

70

Abril

32

39

77

25

471

44

81

25

44

82

449

Maig

35

30

105

24

37

110

25

43

113

522

Juny

36

23

113

23

30

117

24

38

121

527

Juliol

44

32

136

29

41

141

30

49

146

649

Agost

40

43

107

29

49

112

30

52

115

578

Setembre

36

55

76

27

59

80

29

57

82

502

Octubre

41

68

60

27

74

63

32

71

64

500

Novembre

38

51

37

20

58

38

28

60

38

368

Desembre

37

45

30

16

53

31

29

59

31

332

Totals

447

549

885

285

626

924

337

653

945

5.651

Elements d’ombra de l’entorn urbà del projecte segons volums
màxims de planejament
Irradiació directa mensual acumulada
de cada façana [kWh/m2]
As
At
Bo
Bs
Bt
Co
Cs
Ct

Totals

Mesos \ Façana

Ao

Gener

35

38

33

14

44

35

28

61

35

322

%
respecte
actual
92%

Febrer

36

47

44

21

56

46

29

60

47

386

95%

Març

31

56

64

24

62

69

28

59

70

463

98%

Abril

27

39

74

23

44

81

25

44

82

440

98%

Maig

29

30

100

22

37

110

25

43

113

510

98%

Juny

30

23

106

21

30

117

24

38

121

510

97%

Juliol

36

32

128

26

41

141

30

49

146

631

97%

Agost

34

43

103

28

49

112

30

52

115

566

98%

Setembre

32

55

75

26

59

80

29

57

82

495

99%

Octubre

38

61

59

26

72

63

32

71

64

485

97%

Novembre

36

41

37

18

48

38

28

60

38

345

94%

Desembre

36

35

30

12

38

31

28

59

31

301

91%

Totals

401

500

854

261

581

923

336

653

945

5.453

97%

% respecte actual

90%

91%

96%

92%

93%

100%

100%

100%

100%
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Mapes d’irradiació directa diària mitjana [Wh/m2], amb elements d’ombra de l’entorn urbà del projecte
segons estat actual
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Mapes d’irradiació directa diària mitjana [Wh/m2], amb elements d’ombra de l’entorn urbà del projecte
segons estat actual
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V. DOCUMENTS ANNEXOS
ANNEX 1. Documentació Fotogràfica Estat Actual
ANNEX 2. Fitxa 46 – Pla Especial Equipaments Mataró-Nord
ANNEX 3. Fitxa Cadastral
ANNEX 4. Pla d’Usos de l’Equipament Cívic
ANNEX 5: Reconeixement dels serveis existents
ANNEX 6: Fitxes justificatives CTE, D141/2012, D135/1995
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ANNEX 1. Documentació Fotogràfica Estat Actual
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ANNEX 2. Fitxa 46 – Pla Especial Equipaments Mataró-Nord
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ANNEX 3. Fitxa Cadastral
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ANNEX 4. Pla d’Usos de l’Equipament Cívic
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PROPOSTA DE PLA D’USOS DE L’EQUIPAMENT CÍVIC
DEL CARRER MUNTANYA

Xarxa d'Equipaments Cívics

Versió 3.0
11/2021

Presentació

Els equipaments de proximitat son eines bàsiques facilitadores i potenciadores del
treball comunitari.
L’objectiu de la Xarxa d’Equipaments Cívics és facilitar espais polivalents que millorin
les condicions i possibilitats, i esdevinguin punt de referència de les associacions del
territori.
Actualment al territori hi ha els següents equipaments cívics:


Centre Cívic Cirera: c/ Cadis, 1.
Actualment punt de treball intern del 010 de l’OFIAC.
Seu i magatzem de l’entitat Mestres del Gai Saber.
Magatzem de l’AV. Cirera per tot el material de festes.
Hi ha un espai polivalent de 45,89 m2 (sota vivendes)



Centre Social Carretera de Cirera: Ctra. Cirera, 33.
Seu de l’AV. Cirera (despatx propi i magatzem).
Sala polivalent de 106,4 m2, que utilitza l’entitat veïnal i puntualment alguna altra
entitat del territori per fer-hi reunions.



Centre Social Carrer Càceres (aules formatives): c/ Càceres, 16.
Seu de l’ AIJ Pampayuga (despatx i magatzem propi)
4 sales polivalents de (32 m2, 34.3 m2, 44.3 m2, 53,69 m2), que utilitza l’esplai i a
disposició de l’entitat veïnal si vol fer alguna formació.



Casal Municipal de la Gent Gran de Cirera.

Cal tenir present que la planificació urbanística a llarg termini preveu la construcció
d’un nou Centre Cívic en la zona, pel que es planteja per les dimensions previstes del
nou Equipament Cívic del Carrer Muntanya, que aquest sigui un equipament amb
alguna sala polivalent de gran format, que és el que faltaria a hores d’ara en la zona.
El nou equipament ha de ser pensat en clau comunitària:
 Promotor de l’associacionisme.
 Que generi eines bàsiques en els processos de socialització.
 Ha d’acollir i estimular iniciatives culturals sorgides entre veïns i entitats.
 Ha de donar cobertura a les activitats socials i culturals més necessàries al
barri.
 Difusor a la resta de la ciutat de les iniciatives o activitats del barri i a la inversa.
 Espais comunitaris per a la cultura de lliure transmissió i intercanvi.
 Lloc de trobada interpersonal en el qual el ciutadà pugui trobar respostes a
l’acció i a la comunicació.

1
Direcció de Cultura
Sant Josep, 9; 08302 MATARÓ
937582361

És per això que la cessió d’espais en aquest equipament, a part dels usos puntuals
que en puguin fer les entitats o els serveis municipals, hauria de respondre a uns
projectes comunitaris que puguin tenir una incidència en el territori.
1. PROPOSTA D’USOS
L’edifici hauria de complir una sèrie de premisses que caracteritzaran en el futur els
nous equipaments de proximitat:
-

Ha de poder ser un espai polivalent i no exclusiu per una única entitat. Tots els
espais han de permetre el màxim d’usos, intergeneracionals i interseccionals,
facilitant així una major optimització de l’equipament i de dinamització del
territori.

-

Ha de facilitar l’accés independent, sense necessitat de què hi hagi sempre
personal de l’Ajuntament per poder-hi accedir. Els circuits d’accés a les
diferents sales ha de permetre aquesta independència i autonomia.

-

Les activitat que es realitzin han de tenint en compte que l’equipament està en
els baixos d’un edifici. La zona polivalent destinada a fer activitat més sorollosa
ha de quedar en la zona més allunyada de les vivendes, i insonoritzada, per no
interferir en el descans del veïnat i minimitzar possibles molèsties.

Com a característiques generals el disseny de l’edifici ha de garantir l’accessibilitat i la
perspectiva de gènere. La zona exterior ha d’evitar racons foscos o de difícil control
visual.
Amb criteri d’estalvi energètic es requerirà d’ ilꞏluminació natural, ventilació en tots els
espais (amb l’experiència de la Covid s’ha vist del tot necessari) i protecció de la
insolació. També serà indispensable climatització, alarma i instal.lació per connexió a
internet.
L’edifici ha de disposar d’un pla de seguretat i emergències i dels elements que se’n
derivin.

2
Direcció de Cultura
Sant Josep, 9; 08302 MATARÓ
937582361

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS A DESENVOLUPAR, DIMENSIÓ I NOMBRE D’ESPAIS
A PREVEURE
D’acord amb les activitats que hauria de cobrir l’equipament, es preveu la distribució
següent, per a espais i m2:
Sala d’actes
DESCRIPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES

ACTIVITATS

SERVEIS I
INSTALꞏLACIONS
Sala Polivalent
formacions
DESCRIPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ACTIVITATS
SERVEIS I
INSTALꞏLACIONS
Aula polivalent
activitat física
DESCRIPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ACTIVITATS
SERVEIS I
INSTALꞏLACIONS
Despatx Polivalent
DESCRIPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ACTIVITATS

Uns 150 m²
Sala per a muntatges de petit format
Capacitat per a unes 100-125 cadires
Escenari adaptable
Que tingui opció a accés independent
Sala insonoritzada (que no provoqui molèstia als veïns de sobre)
- Muntatges teatrals de petit format
- Petits concerts o recitals musicals
- Reunions de barri
- Xerrades
- Projeccions
Ha de tenir equip de so, ha de permetre veure projeccions, ...
Ha de tenir connexió a internet o wifi.
Uns 100 m²
Sala polivalent multiusos divisible en dos
Divisible en dos espais diferents
Que permeti dos espais per petites reunions o espais de formació
- Reunions
- Formacions
- Tallers en que es necessiti taula
Endolls per poder posar projector/ordinador de sobretaula
Pissarra fix
Uns 50 m²
Espai polivalent per activitats físiques
Ubicat en una zona que no molesti als pisos de sobre o
insonoritzada.
- Físiques (Gimnàstica, balls)
- Relaxació (Ioga)
- Assajos
Equip de so
Uns 13 m²
Despatx polivalent, que podria servir tant per entitats com serveis
municipals
Despatx a compartir. Hauria d’estar a l’entrada de l’edifici per ser de
fàcil accés.
Atenció a usuaris

3
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SERVEIS I
INSTALꞏLACIONS

Magatzem
DESCRIPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ACTIVITATS
SERVEIS I
INSTALꞏLACIONS

Gestió interna
Petites reunions de 2 o 3 persones
Connexions a internet
Endolls per connectar ordinador
Un parell de petits armaris amb clau per guardar documentació
Uns 10 m²
Per a material petit i apilable
D’us comú per material compartit
Hauria d’estar al costat de les aules i espais polivalents.
Emmagatzematge.
Hauria de tenir prestatgeries i un espai per emmagatzemar alguna
taula plegable.

Magatzem per la neteja Uns 10 m²
DESCRIPCIÓ
Per guardar-hi els estris i tot el material de neteja.
CARACTERÍSTIQUES
Hauria de poder tenir una sortida d’aigua per omplir els cubells per
fregar, i un abocador d’aigües residuals.
ACTIVITATS
Emmagatzematge.
SERVEIS I
Sortida d’aigua, pels cubells de fregar.
INSTALꞏLACIONS
Armaris entitats
DESCRIPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ACTIVITATS
SERVEIS I
INSTALꞏLACIONS

Dotar l’equipament de petits armaris d’us individual (uns 5/6) perquè
les entitats que facin ús de l’equipament puguin guardar el material
bàsic per les seves activitats.
Hauria d’estar al costat dels espais polivalents (no a dins de cap
aula)
Emmagatzematge.
Armaris amb clau.

Si el projecte contempla una zona exterior de terrassa, caldria que fos practicable i
posar un quadre elèctric per poder fer-hi actes exteriors.
Si hi ha molta vidriera exterior, caldrà preveure equipara-la de cortines o vinilar-ne
alguna part, per tal de preveure la intimitat.

Mataró, 11 de novembre de 2021
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Ref: 603116
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 12/01/2022, Ref: 603116, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 603116 - 15779068 - AT-MT, 603116 - 15779084 - BT

Ref:

603116 - 15779068

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

18/01/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452874.36; Y:4599810.98

Ref:

603116 - 15779068

Plano:

AFECTACIÓN BT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

18/01/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:452874.36; Y:4599810.98
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

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

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

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

✔

✔

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

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

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

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

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

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

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

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

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

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

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

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

✔

✔

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

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte

Equipament Cívic
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- Amplada:  0,90 m

Equipament Cívic

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

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

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

- Portes de vidre:

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

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

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

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

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

✔

✔

✔

- No s’admeten graons

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

✔

Itineraris

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

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

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

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

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

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

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

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

- Amplada:  0,90 m

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

DB SUA / D135/95
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- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

Equipament Cívic

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

- Replans:

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

S’admet d 2% en rampes exteriors

- Trams:

- transversal:

✔

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

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

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

d 2%

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

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

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

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

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

- transversal:

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

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

✔

✔

✔

✔

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

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

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

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

- Replans:

- Trams:

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

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

DB SUA / D135/95
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✔

- Senyalització:

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

- Passamans:

Equipament Cívic

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

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

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

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

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

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

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

- Botoneres:

- Portes

cabina

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

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

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

✔

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

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

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

- Passamans:

- Botoneres:

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

- Dimensions
cabina:

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

✔

✔

✔

✔

✔

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

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

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

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

- amplada: t 0,80 m.

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

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

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

DB SUA / D135/95
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

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

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

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

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

- Altura de pas

t 2,20 m

- Graons:

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

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

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

juliol de 2010
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- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

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

- frontal 0,13  F  0,175m
- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

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

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans:

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

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

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

Referència de projecte
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Edificis d’habitatges

D 135/1995
DB SUA
D 1 4 1 / 2 0 1 2 (1)

Referènciadeprojecte: Habitatges Dotacionals Muntanya
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Àmbitd’aplicació:


Edificisd’habitatgesplurifamiliarsdenovaconstrucció,sensehabitatgesadaptats





CONDICI ONS  DEL ’ITINER ARI:


accessibilitatexterior






Comunicaciódel’edificacióamb:







Ͳlaviapública
Ͳ leszonescomunesexteriors,elementsannexos. 

✔

Mitjançant:
Itinerariaccessibleperatotselsedificis
(s’exclouenelshabitatgesunifamiliarsaïllatsiadossatssenseelementscomuns)(CTEDBSUAͲ9)





accessibilitatvertical,mobilitatentreplantes(necessitatd’ascensororampaaccessible).
Comunicaciódelesentitatsamb: Ͳplantaaccés(viapública)

Ͳaparcamentd’úsprivatdeш40places(D135/1995)(2)
Ͳespais,instalͼlacionsidependènciesd’úscomunitari(2)
Mitjançant:
Itinerariaccessibleperaccediracadascundelshabitatgesoentitats,
ambascensor(3)orampaaccessible(D141/2012iCTEDBSUAͲ9)



Engeneral:



Casosexcepcionalsperalsqualss’admetnodisposard’ascensor(3):(D141/2012)



ͲEdificisambnombred’habitatgesd4
(exclosalaplantaaccés)idesnivellentre
lacotad’entradaal’edificiil’accésa
qualsevolhabitatged8m(PB+2PP)

Provisiód’espaiperaascensor(4)(5)



ͲEdificisambnombred’habitatgesd2
(exclosalaplantaaccés)idesnivellentre
lacotad’entradaal’edificiil’accésa
qualsevolhabitatgedPB+2PP

Provisiód’espaiperaplataformaelevadora
vertical(1,50mx1,50m)(4)(5)o,

ͲEdificisensolarsensòlurbàconsolidat
ambfaçanainferiora6,5m,amb
desnivellPB+2PP(independentment
delnombred’habitatges)

Provisiód’espaiperaplataformaelevadora
vertical(1,50mx1,50m)(4)(5)o,



✔

Provisiód’espaiperaplataformaelevadora
inclinadamitjançantescalade1,20md’amplada
entotelseurecorregut(6)

Provisiód’espaiperaplataformaelevadora
inclinadamitjançantescalade1,20md’amplada
entotelseurecorregut(6)





a c c e s s i b i l i t a t  h o r i t z o n t a l ,  m o b i l i t a t  e n  u n a  m a t e i x a  p l a n t a . 
Comunicaciópuntd’accésalaplantaamb: 

✔

Ͳlesentitatsoespais
Ͳinstalͼlacionsidependènciesd’úscomunitari

Mitjançant:



 Itinerariaccessiblequecomuniquielpuntd’accésdelaplantaamb:

Ͳ  elshabitatges
Ͳzonesd’úscomunitari( 2 ) 



CARACTERÍSTIQUESDEL’ITINERARI
Paràmetresgenerals
Amplada:

ш1,10m
S’admetenestretamentspuntuals:Aш1,00mperalongitudч0,50miseparat0,65mdecanvisdirecció/foratsdepas

DBSUA

Alçada:

ш2,20mengeneral(2,10mperaúsrestringit)

DBSUA

Canvisdedirecció:

l’ampladadepashadepermetreinscriureuncerclede1,20m.

Espaidegir:

ш1,50m(lliured’obstacles)| alvestíbuld’entrada(oportal),


alfonsdepassadissosde>10m,


davantascensorsaccessiblesoespaiperaprevisió

DBSUA

Pendent:

ч4%(longitudinal);2%(transversal)

DBSUA

Graons:

Nos’admetengraons

DBSUA

D135/1995
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Edificis d’habitatges

D 135/1995- DB SUA- D 1 4 1 / 2 0 1 2

.


Portes
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Amplada:

ш0,80m(mesuradaenelmarciaportadaper1fulla)
(enposiciódemàx.obertura|ampladalliuredepasreduïtelgruixdelafullaш0,78m)

DBSUA

Alçada:

ш2,00m

DBSUA

Mecanismesd’oberturai
tancament:

Ͳalturadecolͼlocació:0,80my1,20m
Ͳfuncionamentapressióopalancaimaniobrablesambunasolama,obésónautomàtics
Ͳdistànciadelmecanismed’oberturaacantonadaш0,30m
Ͳforçad’oberturadelesportesdesortidaч25kN(ч65kNquansiguinresistentsalfoc)

DBSUA

Portesdevidre:

Ͳclassificacióaimpacte,comamínim,(3ͲB/CͲ3)
Ͳsinodisposend’elementsquepermetinlasevaidentificació(portes,marcs)essenyalitzaransegonsapartat1.4(DB
SUAͲ2)

DBSUA



Rampes(enitinerarisaccessibles)
Pendent:

Ͳlongitudinal:




Ͳtransversal:

Trams:

Replans:

Barreresdeprotecció,
Passamansi
Elementsprotectors:

d10%|trams<3mdellargada
d8%|trams<6mdellargada
4<pd6%|tramsч9mdellargada
d2%

DBSUA

Ͳamplada:
ш1,20m(isempredonantrespostaal’ampladanecessàriaperaevacuació(DBSIͲ3))
Ͳllargadamàximatramd9m.(rectesoambradidecurvaturaш30m)
ͲAl’iniciialfinaldecadatramhihaunasuperfíciehoritzontalш1,20mdelong.enladirecciódelarampa.

DBSUA

Ͳentretramsd’unamateixadirecció:ampladaшladelarampa;longitudш1,50m(mesuradaal’eix)
Ͳentretramsambcanvidedirecció:l’ampladadelarampanoesreduirà
Ͳelspassadissosd’amplada<1,20milesportesessituena>1,50mdel’arrencadad’untram.

DBSUA

ͲBarreraprotecció:desnivell>0,55m
ͲPassamans:perarampesambpendent(p):pш6%idesnivell>18,5cm.
*continusialsdoscostatsaunaalturaentre0,90mͲ1,10m,i
*unaltreaunaalturaentre0,65Ͳ0,75m
*tramsderampadel>3m|prolongacióhoritzontaldelspassamans>0,30menelsextrems
*serancontinus,fermsiespodranagafarfàcilment,separatsdelparamentш0,04miel
sistemadesubjecciónointerfereixelpascontinudelama
ͲElementsdeprotecciólateralambunaalçàriat10cmperalscostatsobertsdelesrampesambpш6%idesnivell
>18,5cm.

DBSUA



AscensorAccessible(DBSUA)
Dimensionscabina:

Ͳ1portao2enfrontades|1,00mx1,25m(ampladaxprofunditat)
Ͳ2portesenangle|1,40mx1,40m(ampladaxprofunditat)Ͳ

Portes:

Ͳdelacabinaidelrecinte:sónautomàtiques(UNEEN81Ͳ70:2004)

DBSUA

Ͳamplada:t0,80m.(UNEEN81Ͳ70:2004)
Ͳdavantdelesportes1,50mlliured’obstacles.

DBSUA



Notes:









(1)

Sensperjudicidequeexisteixenordenancesmunicipalsmésexigents

(2)

Quanunaparcaments’ubicaenunedificid’unaltreúsiéssubsidiarid’aquest,aefectesd’aplicaciódelDBSUAͲ9,esconsiderazonacomunitària
d’aquestúsilessevesplantescontenaefectesdenombresdeplantesasalvar.(DBSUA+C;C:comentarisd’abrilde2011)

(3)

ElDBSUA9exigeixascensororampaaccessibleperalsedificisd’habitatgesdePB+3PPoperalsquedisposindemésde12habitatgesenplantes
senseentradaprincipalaccessibleal’edifici.Enlarestadecasos,elprojectehadepreveure,dimensionalmentiestructural,lainstalͼlaciód’un
ascensoraccessiblequecomuniquiaquestesplantes.Semprequenoesdisposid’ascensorcomalternativaal’escala,lacontrapetjaseràde17,5cm
comamàxim(DBSUA1apartat4.2.1).

(4)

Previsiód’espaiperaascensor:elDecret141/2012fixacomadimensionsmínimes1,60x1,60m(embarcamentsimpleodoblea180º)o
1,90x1,60m(embarcamentdoblea90º)ipreveurelaconnexióambleszonescomunesielshabitatgesd’acordalCodid’Accessibilitatvigent.
Semprequenoesdisposid’ascensorcomalternativaal’escala,lacontrapetjaseràde17,5cmcomamàxim(DBSUA1apartat4.2.1).

(5)

Enelscasosdereservad’espai,elpromotorhauràdeferͲhoconstareneltítolconstitutiudelrègimdecomunitatdemaneraqueenelcasquees
decideixiposteriormentlainstalͼlaciódel’elementnosiguinecessarimodificarͲlo.

(6)

Eldissenydelsespaisielementsdelazonacomunailadistribuciódeporteshandepreveurelacontinuïtatdelaguiadelaplataforma.
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5HIHUqQFLDGHOSURMHFWH Habitatges Dotacionals Muntanya

¬PELWG¶DSOLFDFLy

Edificis plurifamiliars d’obra nova

CONDICIONS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS

]RQHVFRPXQHV $11(;DSDUWDW

✔

(1)

GLVSRVDUG¶XQLWLQHUDULDFFHVVLEOH SHUDFFHGLUDFDGDVFXQGHOVKDELWDWJHV

 Accessibilitat

excepció: HQFDVGHimpossibilitat tècnica i que l’entorn existent no ho permeti:
JDUDQWLULWLQHUDULSUDFWLFDEOHREp
SUHYHXUHHVSDLVVXILFLHQWVSHUSRGHULQVWDOāODUHQHOIXWXUHOVSURGXFWHVQHFHVVDULVSHU
GLVSRVDUG¶XQLWLQHUDULSUDFWLFDEOH

 Accés a l’habitatge

HVUHDOLW]DDWUDYpVGHHVSDLG¶~VS~EOLFHVSDLFRP~RHVSDLDQQH[DOPDWHL[KDELWDWJHDOTXDO ✔
HVWpDFFpVGHODPDWHL[DPDQHUD

 Espais comuns de circulació

LQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGH  1,50mDOVHVSDLVTXHHVWDQVLWXDWVGDYDQWGHODSRUWDGHO¶DVFHQVRU

✔

excepció: HQHGLILFLV3%TXHQRWLQJXLQFDSKDELWDWJHDFFHVVLEOHV¶DGPHWODLQVFULSFLyG¶XQFHUFOH
GHPGDYDQWGHODSRUWDGHO¶DVFHQVRU  

 Escales

HOQRPEUHOHVGLPHQVLRQVODYHQWLODFLyLOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOHVHVFDOHVVHUDQVHJRQVHO&7( ✔
'%6,6HJXUHWDWHQFDVG¶LQFHQGLLHO&7('%68$6HJXUHWDWG¶8WLOLW]DFLyL$FFHVVLELOLWDW

 Ascensors

1 ascensorVLHOVKDELWDWJHVQRVyQGLUHFWDPHQWDFFHVVLEOHVSHUDSHUVRQHVDPEPRELOLWDW
UHGXwGD6¶DGPHWHQVXSzVLWVG¶LPSRVVLELOLWDWWqFQLFDRHFRQzPLFDSHUD

✔

HGLILFLVDPEQRPEUHG¶KDELWDWJHV(3)
(4)
GHVQLYHOOHQWUHODFRWDG¶HQWUDGDDO¶HGLILFLLO¶DFFpV ÆSUHYLVLyG¶HVSDLSHUD DVFHQVRU 
DTXDOVHYROKDELWDWJHP 3%
ÆSUHYLVLyG¶HVSDLSHUD
HGLILFLVDPEQRPEUHG¶KDELWDWJHV(3)
SODWDIRUPDHOHYDGRUDYHUWLFDO (5)y
GHVQLYHOOHQWUHODFRWDG¶HQWUDGDDO¶HGLILFLLO¶DFFpV
DTXDOVHYROKDELWDWJH3%
ÆHVFDODG¶DPSODGDPtQLPDPSHU
DGPHWUHSODWDIRUPDHOHYDGRUDLQFOLQDGD
VRODUVHQVzOXUEjFRQVROLGDWDPE/GHIDoDQDP
Pj[LP3%

ÆSUHYLVLyG¶HVSDLSHUD
SODWDIRUPDHOHYDGRUDYHUWLFDO (5)

2 ascensorsTXDQ

 Patis de ventilació

Q~PSODQWHV

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Q~PKDELWDWJHV  

!

!

!

!

!

!

VHPSUH

habitacions

Dimensions:
VHJRQVOHVSHFHV
TXHKLYHQWLOHQLHO
Q~PGHSODQWHV 3 
GHOSDWL(7)

d3 tP6tP

✔

cuinesEDQ\VHVFDOHV
tP6tP

!3 tP'6XStP3GHPpV tP'6XStP3GHPpV

Característiques generals:


 PpVGHSODQWHVG¶DOWXUDKDQGHGLVSRVDUGHSUHVDG¶DLUHGHVGHO¶H[WHULRU
 VLHVFREUHL[HQDPEFODUDERLDHVJDUDQWHL[XQDVRUWLGDG¶DLUHHQHOVHXFRURQDPHQWGH
VXSHUItFLHVXSHUItFLHGHOSDWLHQSODQWD
 HOVSDWLVGHYHQWLODFLyRUHODFLRQDWVDPEO¶~VGHO¶KDELWDWJHQRHVSRGUDQXWLOLW]DUSHUDOD
YHQWLODFLyGLUHFWDG¶DSDUFDPHQWVFROāOHFWLXVQLORFDOVDPEDFWLYLWDWVLQGXVWULDOVRVRUROORVHV
 Espais per a ús de la
comunitat

Edificis de  8 habitatges GLVSRVHQG¶XQHVSDLHQOHVVHJHQWVFRQGLFLRQV

 Infraestr. comuna de telecom.

eVFRQIRUPHDODQRUPDWLYDYLJHQWHQPDWqULDGHWHOHFRPXQLFDFLRQV

Altres condicions

6HQVSHUMXGLFLGHOTXHHVSUHYHXHQHO'HFUHW WRWVHOVKDELWDWJHVKDQGHFRPSOLUWDPEpOHV
FRQGLFLRQVTXHV¶HVWDEOHL[HQDODUHVWDGHOHVQRUPHVVHFWRULDOVDSOLFDEOHV

(1)

✔

 DFFHVVLEOHGHVGHO¶H[WHULRUR]RQHVFRPXQHV


 GLPHQVLRQVPtQLPHV [P P KDELWDWJHDSDUWLUGHKDELWDWJHV KP
 VLO¶HVSDLWpDPSODGD!PHVSRWXWLOLW]DUFRPDFDPEUD SRWGRQDUVHUYHLDDOWUHVXVRV
 GLVSRVDGHGHVJXjVSUHVDG¶DLJXDLSXQWGHOOXP

Itinerari accessible: (OVSDUjPHWUHVGHGLVVHQ\HVUHJXOHQDO¶DSDUWDWGHO¶$QQH[GHO³Codi d’accessibilitat de Catalunya´ ' 

(2)

$TXHVWYDORUHQWUDHQFRQWUDGLFFLyDPEHO&7('%68$ DSDUWDWL$QQH[7HUPLQRORJLD TXHIL[DXQFHUFOHGHtP
1RHVFRQVLGHUHQHOVKDELWDWJHVGHODSODQWDG¶DFFpV
(4)
Previsió d’espai per a ascensorHO'HFUHWIL[DFRPDGLPHQVLRQVPtQLPHV[P HPEDUFDPHQWVLPSOHRGREOHD R[P
HPEDUFDPHQWGREOHD LSUHYHXUHODFRQQH[LyDPEOHV]RQHVFRPXQHVLHOVKDELWDWJHVG¶DFRUGDPEHOFRGLG¶DFFHVVLELOLWDWYLJHQW
(5)
Previsió d’espai per aplataforma elevadora verticalHO'HFUHWIL[DFRPDGLPHQVLRQVPtQLPHV[P
(6)
+DELWDWJHVSHUVREUHGHSODQWDEDL[D
(7)
6¶DGPHWUjODLQVFULSFLyG¶XQFHUFOHtPHQSDWLVSHUYHQWLODULLOāOXPLQDUFDL[HVG¶HVFDODLFDPEUHVKLJLqQLTXHVILQVDXQPj[LPGHSODQWHVG¶DOWXUDHO
GLjPHWUHV¶LQFUHPHQWDUj'tPSHUFDGDSODQWDGHPpV
(3)

(8)

:

Presa d’aire des de l’exterior en patis VXSVXSSDWLVLWXDGDHQWUHODSDUWLQIHULRUGHOSDWLLHOSULPHUIRUMDWLPPHGLDWDPHQWVXSHULRU

EDIFICISOXULIDPLOLDUGHQRYDFRQVWUXFFLy]RQHVFRPXQHV
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COND IC ION S D E L’HAB ITATGE
 SUPERFÍCIE

 ESPAIS D’ÚS
COMÚ

Característiques generals


Superfície útil
interior

36 P 

E-M-C

PSL

Habitabilitat i Ocupació



20 P

Composició mínima
XQDHVWDQoD ( XQDFDPEUDKLJLqQLFD
&+ XQHTXLSGHFXLQDDGPHWUH
GLUHFWDPHQWODLQVWDOāODFLyG¶XQHTXLSGH
UHQWDWUREDLSUHYHXUHXQDVROXFLySHUD
O¶DVVHFDWQDWXUDOGHODURED



SSHUVRQHVVHJRQVOOLQGDURFXSDFLyDUW

6DODG¶HVWDUE
0HQMDGRUM
&XLQDC

EQUIP DE
CUINA: dotació

Espais practicables

practicable

✔ 4XDQO¶estança sigui un únic espai

KDXUjGHSHUPHWUHODFRPSDUWLPHQWDFLy
G¶XQDKDELWDFLyGHPVHQVHTXHOD
VDODG¶HVWDUQLO¶KDELWDFLySHUGLQHOV
VHXVUHTXLVLWVREOLJDWRULV

XQDDLJHUD
XQDSDUHOOGHFRFFLy
VLVWHPDG¶H[WUDFFLyPHFjQLFDFRQQHFWDWSHUD
O¶HYDFXDFLyGHEDIVLIXPVILQVDODFREHUWD

Façana mínima

 HABITACIONS +



3HUPHWLQVFULSFLyTXDGUDW2,00 x 2,00m



3HUPHWLQVFULSFLyTXDGUDW[P



3HUPHWLQVFULSFLyTXDGUDW2,60 x 2,60m

+ | S  6 P Practicable
+ | S  6 P
+ | S  6 P


+LVHJHQWV | S  6 P  3HUPHWLQVFULSFLyTXDGUDW[P

 espais per a
emmagatzematge

Personal HS 

 CAMBRES
HIGIÈNIQUES &+

dotació obligatòria YjWHU
UHQWDPDQV
PtQ practicable

 EQUIP rentat de roba

,QVWDOāODFLyFRPSOHWDSHUDXQHTXLSGHUHQWDWGHURED6LODUHQWDGRUD
V¶LQWHJUDHQXQD&+opVGRWDFLyIL[DDHIHFWHVG¶DFFHVVLELOLWDW

 ESTENEDOR

(fons x amplada x alçada)
KDELWDFLyP| HS PtQLP[[P

SRWHVWDUVLWXDWGLQVR
IRUDGHOHVKDELWDFLRQV KDELWDFLyP| HS PtQLP[[P

 GXW[DREDQ\HUD

6¶KDGHSUHYHXUHXQDVROXFLy LQGLYLGXDORFROāOHFWLYD SHUDO¶DVVHFDWQDWXUDO
GHODUREDSURWHJLWGHOHVYLVWHVGHVG¶HVSDLS~EOLF
([FHSFLRQDOPHQWHVSUHYHXUjO¶HL[XJDGDPHFjQLFD
VLV¶DFUHGLWDLPSRVVLELOLWDWGHO¶DVVHFDWQDWXUDOSHUQRUPDWLYDR2200R
HQFDVG¶KDELWDWJHDFFHVVLEOHTXDQODVROXFLySHUDO¶HL[XJDGDQDWXUDO
VLJXLQHVWHQHGRUVFROāOHFWLXVHQFREHUWDQRDFFHVVLEOHV

 altres EQUIPS

Porter electrònic
R VLVWHPDVLPLODU

GLVSRVHQFRPDPtQLPG¶XQDIDoDQD
REHUWDDO¶HVSDLOOLXUHH[WHULRUDO¶HGLILFL
SHUtPHWUHGHIDoDQD/ P | L  6X

Alçada mínima habitable
KOOLXUHP
KOOLXUH2PHQ&+FXLQDLHFLUFXODFLy

Accessibilitat
(OVKDELWDWJHVVyQ practicables.
✔ +DELWDWJHVGHVHQYROXSDWVHQun nivell
JDUDQWHL[HQDOHVSHUVRQHVDPEPRELOLWDW
UHGXwGDO¶DFFpVLODXWLOLW]DFLyGHPDQHUD
DXWzQRPDG¶XQHVSDLG¶~VFRP~XQD
KDELWDFLyODGRWDFLyKLJLqQLFDPtQLPDL
O¶HTXLSGHFXLQD
+DELWDWJHVGHVHQYROXSDWVHQdos nivells
VHUjSUDFWLFDEOHO¶DFFpV&+ODFXLQDL
O¶HVSDLFRP~RKDELWDFLy
SRUWDG¶DFFpVKDELWDWJH[P
HVSDLVGHFLUFXODFLyTXH
FRQQHFWHQO¶DFFpVDPEHOVHVSDLV
SUDFWLFDEOHV| DPSODGDP
peces practicables
LQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP
GDYDQWGHODSRUWDG¶DFFpVL
DO¶LQWHULRU
UHFRUUHJXWVLQWHULRUVDPSODGDP

)DFLOLWDO¶HQWUDGDLSHUPHWODFRPXQLFDFLyLQWHUDFWLYD
GHVGHO¶DFFpVDO¶HGLILFLDPEO¶KDELWDWJH

6LVWHPDG¶DFFpVDOV /¶KDELWDWJHGLVSRVDFRPDPtQLPHOVVHUYHLV
HVSHFLILFDWVDODQRUPDWLYDTXHUHJXODOHV
VHUYHLVGH
Telecomunicacions LQIUDHVWUXFWXUHVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQV

+DELWDWJHVWLSXVGHOSURMHFWH
H a b i t a t g e :  habitatge tipus 1


Sup. útilLQW P

([LVWqQFLDLRQRPEUHG¶HVWDQFHVLHVSDLV

Perímetre façana/
JDUDQWLU/ 6X|3,62

Su  32,54

P

L = 12,05

E-M-C
P 

Sup. útilLQW P

P

Perímetre façana/

L = 9,56

E-M-C
P 

Sup. útilLQW P

P

Perímetre façana/

L = 11,00

Referència:

P

C

H

CH

1

1

DOWUHVSHFHV $3 

E-M

C

1

H

1

CH

DOWUHVSHFHV $3 

1

([LVWqQFLDLRQRPEUHG¶HVWDQFHVLHVSDLV

Perímetre façana/

L = 8,15

DOWUHVSHFHV $3 

P

JDUDQWLU/ 6X|4,98

Su  44,80

E-M

1

E-M-C
P 

H a b i t a t g e :  habitatge tipus 4
Sup. útilLQW P

1

([LVWqQFLDLRQRPEUHG¶HVWDQFHVLHVSDLV

JDUDQWLU/ 6X|3,52

Su  31,68

CH

1

P

H a b i t a t g e :  habitatge tipus 3


H

([LVWqQFLDLRQRPEUHG¶HVWDQFHVLHVSDLV

JDUDQWLU/ 6X|4,06

Su  36,56

C

P

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


E-M

1

E-M-C

E-M

C

H

CH

2

1

DOWUHVSHFHV $3 

P 
P

1

1

Habitatges Dotacionals Muntanya
HABITATGEGHQRYDFRQVWUXFFLy
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✔

ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (0& , espai d’ús comú | espai practicable
Superfície útil |


(1)
6PSLP


Configuració |

SSHUVRQHVVHJRQVOOLQGDURFXSDFLyDUW

Ventilació /
il·luminació |

QDWXUDOGLUHFWDGHVGHO¶H[WHULRU(2)

DGPHWODLQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP
FRQWDFWHDPEODIDoDQDP
QRKLKDHVWUDQJXODFLRQVHQSODQWDP
VXSHUItFLHYHUWLFDOREHUWDPDOD]RQD
G¶LQWHJUDFLyGHODFXLQDDPEO¶HVWDULRPHQMDGRU
HVSDLOOLXUHHQWUHHOWDXOHOOGHWUHEDOOGHODFXLQDLOD
UHVWDG¶HTXLSDPHQWRSDUDPHQWVP

HVJDUDQWHL[HQOHVOOXPVGLUHFWHV(3)
VXSREHUWXUHV(4) 6Y

6X

HVSDL



EQUIP DE CUINA
Dotació PtQLPD|

DLJHUDLDSDUHOOGHFRFFLy
 VLVWHPDHVSHFtILFG¶H[WUDFFLyPHFjQLFDVREUH
O¶DSDUHOOGHFRFFLyFRQQHFWDWTXHSHUPHW
O¶H[WUDFFLyGHEDIVLIXPVILQVDODFREHUWD

DOoDGD~WLOPtQLPDP(5)
excepció(6)
V¶DGPHWKPVHPSUHTXHDTXHVWVQR
DIHFWLQPpVGHOGHODVXS

Accessibilitat |

SRUWDG¶DFFpVP[P
LQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP
GDYDQWGHODSRUWDG¶DFFpVL
DO¶LQWHULRUOOLXUHG¶DIHFWDFLyGHOJLUGHSRUWHVL
HTXLSDPHQWIL[ILQVDPG¶DOoDGD

S AL A D’ESTAR-MENJ ADOR (0 espais d’ús comú | espais practicables
Superfície útil |

(OFRQMXQWG¶HVSDLVG¶~VFRP~

(1)
(0& 6 PSLP

SSHUVRQHVVHJRQVOOLQGDURFXSDFLyDUW

Ventilació /
il·luminació |

QDWXUDOGLUHFWDGHVGHO¶H[WHULRU(2)
HVJDUDQWHL[HQOHVOOXPVGLUHFWHV(3)
VXSREHUWXUHV(4) 6Y

6X

Configuració |

DGPHWODLQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP
FRQWDFWHDPEODIDoDQDP
QRKLKDHVWUDQJXODFLRQVHQSODQWDP

HVSDL



DOoDGD~WLOPtQLPDP(5)
excepció: (6)
V¶DGPHWKPVHPSUHTXHDTXHVWVQR
DIHFWLQPpVGHOGHODVXS

Accessibilitat |

SRUWDG¶DFFpVP[P
LQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP
GDYDQWGHODSRUWDG¶DFFpVL
DO¶LQWHULRUOOLXUHG¶DIHFWDFLyGHOJLUGHSRUWHVL
HTXLSDPHQWIL[ILQVDPG¶DOoDGD

✔

CUIN A & e s pai d’ús comú | espai practicable
Superfície útil |

Ventilació /
il·luminació |

(OFRQMXQWG¶HVSDLVG¶~VFRP~
(1)

(0& 6PSLP

SSHUVRQHVVHJRQVOOLQGDURFXSDFLyDUW

Configuració |

QDWXUDOGLUHFWDGHVGHO¶H[WHULRU(2)

Accessibilitat |

(4)

VXSREHUWXUHV 6Y

6X

HVSDLOOLXUHHQWUHHOWDXOHOOGHWUHEDOOLODUHVWD
G¶HTXLSDPHQWRSDUDPHQWVP
SRUWDG¶DFFpVP[P

FXLQD

LQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP



GDYDQWGHODSRUWDG¶DFFpVL
DO¶LQWHULRUOOLXUHG¶DIHFWDFLyGHOJLUGHSRUWHVL
HTXLSDPHQWIL[ILQVDPG¶DOoDGD
UHFRUUHJXWVLQWHULRUVG¶DPSODGDP

EQUIP DE CUINA
Dotació PtQLPD|

DOoDGD~WLOPtQLPDP(5)

DLJHUDLDSDUHOOGHFRFFLy
VLVWHPDHVSHFtILFG¶H[WUDFFLyPHFjQLFDVREUH
O¶DSDUHOOGHFRFFLyFRQQHFWDWTXHSHUPHW
O¶H[WUDFFLyGHEDIVLIXPVILQVDODFREHUWD

✔

H ABIT ACI ON S + 
Superfície útil |

6P(1)

Ventilació /
il·luminació |

QDWXUDOGLUHFWDGHVGHO¶H[WHULRU(2)
HVJDUDQWHL[HQOHVOOXPVGLUHFWHV(3)
VXSREHUWXUHV

Flexibilitat /
compartiment. |

Configuració |

(4) 

6Y

6X

 HVSRWLQVFULXUHXQTXDGUDWGHPGHFRVWDW
 en habitatges de t 3 habDOPHQ\VHQXQDKDE
HVSRWLQVFULXUHXQTXDGUDWGHPGHFRVWDW
 SUHYLVLyG¶HVSDLLQGLYLGXDOG¶HPPDJDW]HPDWJH

KDELWDFLy

KDQGHSRGHULQGHSHQGLW]DUVH

DOoDGD~WLOPtQLPDP(5)
excepció: (6)
V¶DGPHWKPVHPSUHTXHDTXHVWVQR
DIHFWLQPpVGHOGHODVXSHUItFLH


Accessibilitat |

habitació practicableXQDFRPDPtQLP
SRUWDG¶DFFpVP[P
LQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP
āDO¶H[WHULRUGDYDQWGHODSRUWDG¶DFFpVL
āDO¶LQWHULRUOOLXUHG¶DIHFWDFLyGHOJLUGH
SRUWHVLHTXLSDPHQWIL[ILQVDP
G¶DOoDGD
DPSODGDGHSDVPHQUHFRUUHJXWLQW
 KDEQRSUDFWLFDEOH SRUWDG¶DFFpVP[P

Referència:

Habitatges Dotacionals Muntanya
ESPAISGHOVKDELWDWJHVGHQRYDFRQVWUXFFLy
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✔

E S P AI S D E S T I N A T S A C I R C U L A C I Ó
Caract. generals |

DOoDGD~WLOPtQLPDP(5)
VLFRQQHFWHQO¶DFFpVDPEHOVHVSDLV
practicables
DPSODGDP
LQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP
GDYDQWGHODSRUWDG¶DFFpVGHOVHVSDLV
SUDFWLFDEOHV
UHVWDG¶HVSDLVGHFLUFXODFLyDPSODGDP

Portes |

DFFpVKDELWDWJHP[P
DFFpVHVSDLVpracticablesP[P
DFFpVHVSDLVQRSUDFWLFDEOHVP[P

Escales |

DPSODGDOOLXUHP
WLQGUDQEDUDQHVQRHVFDODEOHVG¶DOoDGDP
OHVGLIHUHQWVSODQWHVG¶XQKDELWDWJHV¶KDQGH
FRPXQLFDUVHPSUHSHUXQDHVFDODLQWHULRUHQFDUD
TXHV¶LQVWDOāOLQPLWMDQVGHFRPXQLFDFLyPHFjQLFD

✔

C AMBRES HIGIÈNIQUES &+ 
Dotació d’aparells |

GRWDFLyPtQLPDREOLJDWzULDHQIXQFLyGHO
QRPEUHG¶KDELWDFLRQVGHOVKDELWDWJHV
ILQVDKDELWDFLRQV|ZFUPG[EQ\
KDELWDFLRQV|ZFUPG[EQ\
GRWDFLyPtQLPDpracticableZFUPG[EQ\

Flexibilitat /
Compartimentació |

HOVDSDUHOOVGHVWLQDWVDODKLJLHQHHVVLWXHQD
OHV&+ H[FHSWHHOUHQWDPDQVTXHSRWHVWDU
HQXQHVSDLGHFLUFXODFLy
O¶DJUXSDFLyGHOVDSDUHOOVpVOOLXUH
OHV&+VyQUHFLQWHVLQGHSHQGHQWVLQR
VHUYHL[HQGHSDVREOLJDWDODUHVWDGHSHFHV
TXHLQWHJUHQO¶KDELWDWJH

Ventilació |

PHFjQLFDRKtEULGDG¶DFRUGDO'%+6

Configuració |

DOoDGD~WLOPtQLPDP(5)
ODGXW[DREDQ\HUDKDGHWHQLULPSHUPHDELOLW]DWHO
VHXWHUUDLSDUDPHQWVILQVDXQDDOoDGDGHP(7)

Accessibilitat |

FDPEUDKLJLqQLFD practicableXQDFRPDPtQLP
SRUWDG¶DFFpVP[P
LQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHP
āGDYDQWGHODSRUWDG¶DFFpVL
āDO¶LQWHULRUOOLXUHG¶DIHFWDFLyGHOJLUGH
SRUWHVLHTXLSDPHQWIL[ILQVDP
G¶DOoDGD 
DPSODGDGHSDVPHQUHFRUUHJXWLQW
&+QRSUDFWLFDEOH SRUWDG¶DFFpVP[P

✔

E S P AI S D ’ E M M A G A T Z E M A T G E ( 3
Superfície útil |

GLPHQVLRQVPtQLPHV(fons, amplada, alçada)
KDEPÆ[[2P

Configuració |

V¶DGPHWHQHVSDLVIUDFFLRQDWVG¶DPSODGDP
HVSRWUHGXLUO¶DOoDGDDPVLV¶DXJPHQWD
O¶DPSODGDSHUREWHQLUXQYROXPHTXLYDOHQW

Flexibilitat /
compartiment. |

SRGHQHVWDUVLWXDWVIRUDGHOHVKDELWDFLRQV

Estenedors |

SRGHQVHU
FREHUWVRGHVFREHUWV
LQGLYLGXDOVRFROāOHFWLXV
VLVyQFROāOHFWLXVLGRQHQVHUYHLDDOJXQ
KDELWDWJHaccessible
ÆJDUDQWLUO¶DFFHVVLELOLWDWDO¶HVWHQHGRUy
ÆSUHYHXUHVLVWHPDG¶HL[XJDGDDO¶LQWGH
O¶KDELWDWJHDFFHVVLEOHRDOHV]F

KDEPÆ[[2P
ODVXSFRPSXWDDSDUWLUG¶PG¶DOoDGD6L
V¶XELFDDO¶KDELWDFLyFRPSWDELOLW]DFRPD
VXSHUItFLHGHODPDWHL[D

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

VLODUHQWDGRUDGHUREDHVWjLQWHJUDGDHQ&+
SUDFWLFDEOH
ODVHYDFROāORFDFLyKDGHJDUDQWLUTXHHV
PDQWLQJXLQOHVFRQGLFLRQVG¶DFFHVVLELOLWDW
GHODGRWDFLyKLJLqQLFDSUDFWLFDEOH

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

HVWDUjSURWHJLWGHYLVWHVGHO¶HVSDLS~EOLF
VHQVHLQWHUIHULUHQOHVOOXPVGLUHFWHV
G¶REHUWXUHVGHVDOHVKDELWDFLRQV
VLpVXQHVSDLLQWHULRUKDGHWHQLUXQVLVWHPD
GHYHQWLODFLySHUPDQHQW
V¶DGPHWHQSDWLVSHUHL[XJDUODUREDP

E S P AI S I N T E R M E D I S A M B L ’ E X T E R I O R ( ,  J D O H U L H V   W U L E X Q H V   S R U [ R V  L  W H U U D V V H V  F R E H U W H V
Configuració |

VLVyQWDQFDWVODVXSHUItFLHYLGULDGDVHUj
VXSHUItFLHGHODIDoDQD

Ventilació /
Il·luminació |

VXSHUItFLHG¶LOāOXPLQDFLyLYHQWLODFLy
VXSHUItFLHVG¶LOāOXPLQDFLyLYHQWLODFLyGHOHV
HVWDQFHVTXHV¶REULQDO¶H[WHULRU(2)

(1)

Superfície útilVXSHUItFLHLQWHULRUDPEDOoDGDOOLXUHPHQHVSDLVVRWDFREHUWDDPESHQGHQWHVFRPSXWDDSDUWLUG¶XQDDOoDGDOOLXUHP
Espais intermedis WHQHQFRQVLGHUDFLyG¶HVSDLVH[WHULRUV
(3)
Llums directesV¶H[FORXHQG¶DTXHVWDH[LJqQFLDSUqYLDMXVWLILFDFLyHOVHGLILFLVTXHV¶LPSODQWHQHQQXFOLVXUEDQVDQWLFVDPEFDUUHUVG¶DPSODGDP
(4)
Superfície d’oberturesFRPSWDELOLW]DGDHQWUHLPG¶DOoDGDGHVGHOSDYLPHQW
(5)
Alçada útil mínimaDOoDGDOOLXUHHQWUHHOSDYLPHQWDFDEDWLHOVRVWUH3HUDFREHUWHVLQFOLQDGHVHVWUDFWDG¶XQYDORUPLWMjTXHHVFDOFXODVREUHODVXSKDELWDEOH
(6 
h  2,30m:DTXHVWDUHGXFFLyV¶DGPHWSHUDOSDVWqFQLFG¶LQVWDOāODFLRQVLHOHPHQWVHVWUXFWXUDOV
(7)
Obligatorietat d’impermeabilitzarterra i paraments de dutxes i banyeresSUHVFULSFLyGHULYDGDGHOFRPSOLPHQWGHO¶DQQH[
(8)
6LODGXW[DpVHQUDVDGDDPEHOWHUUDODVHYDVXSHUItFLHFRPSXWDDO¶HIHFWHGHSHUPHWUHHOFHUFOHLQWHULRUGHPDQLREUD
(2)

Referència:

Habitatges Dotacionals Muntanya
ESPAISGHOVKDELWDWJHVGHQRYDFRQVWUXFFLy
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CTE

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

RESIDENCIAL HABITATGE

SI

Ref. del projecte Habitatge Dotacional Muntanya

ÀMBIT D’APLICACIÓ

CTE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© Col·legi d’ Arquitectes de Catalunya 2020. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada
expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’ acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual

Nova construcció

✔

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

Ampliació

Rehabilitació

Reforma

Canvi d’ús

- Es manté l’ús:

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

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels
elements d’evacuació:
- Afecta a elements constructius que suporten les
instal·lacions de protecció contra incendi:

o El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.

- En qualsevol cas:

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

Canvi d’ús

- Afecta a una part de l’edifici:

o El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements
d’evacuació que la serveixin.
o El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als
elements d’evacuació de l’edifici.

Edificis
protegits

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a
qualsevol altre ús es transforma en habitatge:
- Si les obres són incompatibles amb el grau de
protecció de l’edifici:

Solucions
adoptades
en el projecte

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

Reforma

o Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.

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

✔

P A R À M E T R E S D E S E G U R E T A T E N C A S D ’ I N C E N D I (1)

SI 1 Propagació interior
SECTORS
D’INCENDI

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ
SECTORS D’INCENDI
Ús Residencial Habitatge

segons l’ús i superfície construïda del sector, S
Nombre
de sectors

(2)

1

Aparcament integrat en un edifici amb altres
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (4)
Establiments

Ús Administratiu, Docent o
Residencial Públic, S > 500 m2
Ús Comercial, Hospitalari o
Pública Concurrència

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t
ELEMENTS

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.
- Accés a l’ascensor (opcions):
a) A cada accés: porta d’ascensor E 30
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial:
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de
vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en
el sector superior.
( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

RESISTÈNCIA AL FOC

ÚS DEL SECTOR

compartimentadors
de sectors d’incendi

segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent); h d (descendent)
Plantes sota rasant
Plantes sobre rasant

ha t 1,50 m
PARETS I
SOSTRES

✔

- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.
- Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2.
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.

Sector de risc mínim
Escales i ascensors que comuniquen sectors
d’incendi diferents o bé zones de risc especial
d’incendi amb la resta de l’edifici:

CONDICIONS
- Compartimentat en sectors: S ≤ 2.500 m2 (3)
- Separació entre habitatges ≥ EI 60.
- Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència.
- Veure fitxa SI- Aparcament
- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.

hd d 15 m

Residencial Habitatge

EI 120

EI 60

Administratiu, Docent i Residencial
Públic S >500 m2

EI 120
EI 120
EI 180, h>28 m

Comercial, Hospitalari i
Pública Concurrència
Aparcament S > 100

m2 (4)

Sector de risc mínim

PORTES DE PAS a) Comunicació directa
b) Amb vestíbul d’independència

15< hd d 28 m

✔

hd > 28 m

EI 90

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

No s’admet

EI 120

EI 120

EI 120

✔
✔

o EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret
o 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret

Per a edificis amb alçada d’evacuació > 50 m, veure condicions complementàries segons Instrucció Tècnica complementària SP 109
de la DGSPEIS de la Generalitat, així com l’Annex 3 de l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis de Barcelona.
poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda d 500 m2.
(3) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica.
(4) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S d 100 m2.
(1)

(2) S’hi

CTE DB SI 1.1

Document actualitzat amb les modificacions incorporades pel RD 732/2019. En color taronja es destaquen les més rellevants, i en blau els aspectes provinents
d’altres reglamentacions, instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI), que es poden trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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SI 1 Propagació interior (continuació)
LOCALS I ZONES
DE RISC ESPECIAL

CLASSIFICACIÓ
CLASSIFICACIÓ

ÚS PREVIST

segons superfície construïda, S i volum construït, V

RISC BAIX
Aparcament d’habitatge unifamiliar o
bé aparcament de S d 100 m2
Magatzem de residus (escombraries)

En qualsevol cas
2

RISC ALT

-

2

5 < S ≤ 15 m

S > 30 m2

15 < S ≤ 30 m

50 < S ≤ 100 m

100 < S ≤ 500 m

S > 500 m2

100 < V d 200 m3

200 < V d 400 m3

V > 400 m3

P d 2520 kVA
P d 630 kVA

2520< P d 4000 kVA
630 < P d 1000 kVA

P > 4000 kVA
P > 1000 kVA

En qualsevol cas

-

-

Sala de maquinària d’ascensors ,
Sala de grup electrogen

En qualsevol cas

-

-

Sales de calderes, amb potència útil
nominal P, (segons RITE)

70< P ≤ 200 kW

200 < P≤ 600 kW

P > 600 kW

Sales de màquines d’instal·lacions
de climatització

En qualsevol cas

-

-

S ≤ 3 m2

S > 3 m2

-

- Resistència al foc de l’estructura

R 90

R 120

R 180

- Resistència al foc de parets i
sostres compartimentadors

EI 90

EI 120

EI 180

-

Sí

Sí

EI2 45-C5

2 x EI2 30-C5

2 x EI2 45-C5

d 25 m

d 25 m

d 25 m

Trasters

(1) (2)

RISC MIG

2

Magatzems d’elements combustibles
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de
manteniment, etc. (2)
Centre de transformació: (3)
Potència total:
Potència de cada transformador:
Local comptadors d’electricitat (4) i
quadres generals de distribució
(5)

Magatzem de combustible sòlid
per a calefacció

2

CONDICIONS

- Vestíbul d’independència
(6)

- Portes de pas
- Recorregut màxim fins a alguna
sortida del local
- Reacció al foc dels materials

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

Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI Aparcament.
(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior ≥ 3 x 10 6 MJ o s’aplicarà el RSCIEI.
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora
(4) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 comptadors.
Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix que sigui mínim E 30.
(5) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi,
segons comentari de la taula 2.1. del DB SI 1.
(6) No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació.
(1)

CTE DB SI 1.2

ESPAIS OCULTS
I PASSOS
INSTAL·LACIONS

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
Compartimentació
dels espais ocults:

a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o
bé,
- tancaments: EI t,
b) Es compartimenten els
espais ocults respecte dels - registres de manteniment: EI t/2
sent t, el temps de resistència al foc dels
espais ocupables amb:
espais ocupables

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
Quan travessen elements
compartimentadors d’incendi
(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2)
CTE DB SI 1.3

RESISTÈNCIA
AL FOC

CTE DB SI 1.1

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al
foc, EI t, que l’element travessat.

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
a) S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).
b) Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin.
c) Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents
s’especifiquen al RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI)
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REACCIÓ AL FOC

ELEMENTS CONSTRUCTIUS
REVESTIMENTS (1)

SITUACIÓ DE L’ELEMENT
De sostres i parets
Zones ocupables
l’habitatge

(4)

excepte l’interior de

(2) (3)

De terres (2)

C-s2,d0

EFL

Passadissos i escales protegits

B-s1,d0

CFL-s1

Locals de risc especial

B-s1,d0

BFL-s1

B-s3,d0

BFL-s2 (5)

Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o
que sent estancs, continguin instal·lacions
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc.
Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa t EI 30 .
Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.
Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Components de les instal·lacions:
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica (REBT 2002)
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions
individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i opacitat reduïda
(REBT 2002).

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS
- T 2, segons norma UNE-EN 15619:2014 o bé D-s2,d0, segons norma
UNE-EN 13501-1:2007

Carpes, tendals, altres:

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

CTE DB SI 1.4

SI 2 Propagació exterior
MITGERES

RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici.

FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis

- Entre dos sectors

colindants (1)

- Entre una zona de risc

d’incendi

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de
l’angle, D, que forma els plans exteriors de la façana. (1)

Façanes enfrontades

Façanes a 45º(1)

CTE DB SI 2.1

(1)

(1)

- Cap a una escala o

especial alt i altres
zones de l’edifici

Façanes a 90º

(1)

Façanes a 60º(1)

D
d, en m

passadís protegit des
d’altres zones de l’edifici

0º

45º

60º

90º

3,00

2,75

2,50

2,00

135º
1,25

Façanes a 180 º

180º
0,50

(1)

Façanes a 135º(1)

Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de
l’angle format per ambdues façanes.
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FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi

- Entre una zona de risc especial alt i

- Cap a una escala o passadís

d’altres zones més altes de l’edifici

protegit des d’altres zones

Franja d’1 m ≥ EI 60 a la trobada entre el forjat separador

Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la dimensió

de sectors diferents i la façana:

de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat
separador de sectors diferents i la façana amb element
sobresortint:

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
Altura total de la façana

d 10 m

d 18 m

Sistemes constructius de façana que
ocupin més del 10 % de la seva superfície:

D-s3,d0

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

D-s3,d0

Façanes amb arrencada inferior accessible
al públic des de la rasant exterior o des d’una
coberta i fins a una h ≥ 3,5 m: (2)
CTE DB 2SI 2.1

COBERTES

d 28 m

> 18 m

C-s3,d0

> 28 m

B-s3,d0
B-s3,d0

B-s3,d0

A2-s3,d0

(B-s3,d0)

(A2-s3,d0)

(1) Cal
(2)

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

RESISTÈNCIA AL FOC
- Entre dos edificis

- Entre dos sectors d’incendi

- Entre una zona de risc especial

alt i d’altres zones de l’edifici
Franja t EI 60 i t 0,50 m,
mesurada des de l’edifici adjacent a
la trobada de mitgera entre dos
edificis i la coberta:
Coberta

_
>0,50 m

Franja t EI 60 i t 1 m

_
>0,50
m

Edifici 1

Perllongar 0,60 m la mitgera o

en
la trobada entre la paret
compartimentadora de dos sectors
d’incendi i la coberta:

EI t

_ m
>1

Coberta

Edifici 2

element compartimentador entre
dos edificis o sectors:

Sector 1

Sector 2

Local de risc alt

Local de risc alt

Mitgera EI 120

EI 120

Sector 2

Sector 1

Paret EI t

Paret EI t

Mitgera EI 120

SECCIÓ

SECCIÓ

_
>0,6
m

Coberta

SECCIÓ

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:
d (m)

t 2,50

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0

h (m)

0

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00

Sent,
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60.

REACCIÓ AL FOC
Classe de
reacció al foc
CTE DB SI 2.2

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència
al foc < EI 60, inclosa la cara superior dels voladissos que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).
- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).

OCT COAC mod-jul/2020

CTE

SI

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

5/11

CTE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© Col·legi d’ Arquitectes de Catalunya 2020. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada
expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’ acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual

SI 3 Evacuació d’ocupants
CONFIGURACIÓ
DE L’EDIFICI

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge
9,00

- h descendent =
(1)

m

h ascendent

(1)

=

m

No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,
ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
ESTABLIMENTS integrats en un edifici
d’habitatges d’ús:
Administratiu, Docent, Hospitalari i
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i
Comercial i Pública Concurrència de
qualsevol superfície
(1)

- Sortides d’ús habitual a) Independents de las zones comunes del
edifici i compartimentats com l’establiment.
i recorreguts de
l’establiment fins a
b) Amb vestíbul d’independència: poden ser
l’espai exterior segur:
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)
a) Independents de las zones comunes del
edifici i compartimentades com l’establiment.

- Sortides
d’emergència de
l’establiment:

b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb
un element comú d’evacuació de l’edifici (1)

L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment.

SORTIDES DE PLANTA

(Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent)

a) Arrencada d'una escala no protegida que: (*)
(*)

L’OMCPI/08 de BCN no la considera en cap cas
com a sortida de planta.

- Condueix a una planta de sortida de l'edifici.
- Àrea del forat del forjat d 1,30 m².a la superfície en planta de l’escala.
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra
inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala.

✔

b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica
c) Porta d'accés a una escala protegida
d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida
e) Porta de pas, a través d’un vestíbul
d’independència, a un sector d’incendi
diferent situat a la mateixa planta:

- cada sector té una sortida de planta
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un
sector de risc mínim.

d) Una sortida d’edifici

SORTIDA D’EDIFICI
a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR:
(comunicat amb un espai exterior segur)

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals
no excedeixi de 50 m.

✔

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts o
- Superfície mínima: S t 0,5 P m²
- Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada
per un radi R d 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre

b) Porta o forat a un
ESPAI EXTERIOR SEGUR:

d'ocupants

Cas particular: Si P≤ 50 persones, no cal comprovar les condicions
anteriors de dimensionat.
b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts o
- Superfície mínima: S t 0,5 P m²
- Situació: Separat t 15 m de l’edifici o del sector.
b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a
més, l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament.
CONDICIONS
generals de
l’espai exterior
segur:

CTE DB SI A i CTE DB SI 3

CÀLCUL DE
L’OCUPACIÓ

Zona

ÚS PREVIST

Densitat d’ocupació
m2 superfície útil/ persona

✔

Superfície útil m2

684,94

Ocupació
P = sup. útil/ densitat

34,25

Residencial habitatge

Plantes d’habitatge

20

Administratiu < 500 m2
integrat a edifici d’habitatges

Plantes o zones d’oficina

10

0,00

Docent < 500 m2
integrat a edifici d’habitatges

Conjunt de la planta o
de l’edifici

10

0,00

Residencial Públic< 500
integrat a edifici d’habitatges

Zones d’allotjament

20

0,00

Aparcament d 100

Aparcament

40

0,00

m2

m2

Ocupació ocasional o a efectes
de manteniment
CTE DB SI 3

- Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat
- Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos
- Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda

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

Ocupació
nul·la

0,00

Altres

TOTAL EDIFICI

684,94

34,25
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✔

SI

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

6/11

CONDICIONS
- Ocupació:

✔

≤ 100 persones
≤ 50 persones: si han de salvar una altura
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)

Més d’una sortida
de planta:

Més d’una sortida
d’edifici:

✔

- Longitud total del recorregut
d’evacuació:

≤ 25 m, en general (1)

- Altura d’evacuació descendent:

≤ 28 m (2)

- Altura d’evacuació ascendent:

≤ 10 m

- Longitud total del recorregut
d’evacuació:
- Longitud fins a un punt des del que
existeixin, com a mínim, dos
recorreguts alternatius:

≤ 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants
que dormin.
≤ 50 m (1), en altres casos
≤ 25 m, en general. (1)
≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior
segur i l’ocupació és d 25 persones.

- Ocupació de l’edifici:

> 500 persones

≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior
segur i l’ocupació és d 25 persones.(1)

✔

(1)

CTE DB SI 3.3

DIMENSIONAT
DELS ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica.
(2)
Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent.

TIPUS D’ELEMENT

DIMENSIONAT

Portes i passos:

A t P / 200

VALOR MÍNIM

✔

✔

0,80 m
0,80 m d A. porta d’una fulla d 1,23 m.
0,60 m d A .cada fulla en porta de 2 fulles d 1,23 m
En escales protegides o especialment protegides, en
planta baixa A. porta ≥ 0,80 x A. escala protegida

✔

A t P / 200

Passadissos i rampes:

✔

1,00 m
0,80 m, a passadissos d 10 pers. usuaris habituals

Escales no
protegides per
a evacuació:

descendent

A t P / 160

ascendent

✔

A t P /(160-10h)

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1 4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial

Escales protegides i especialment
protegides:

E ≤ 3 S + 160 AS

0,80 m, d’ús restringit d 10 usuaris habituals

Passadissos protegits

E ≤ 3 S + 200 A

1,00 m, en general
0,80 m, a passadissos d 10 pers. usuaris habituals

Zones a l’aire
lliure:

Passos,
passadissos i
rampes

A t P / 600

Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones
equivalents a la d’un sector de risc mínim.
En altres casos, es dimensionen com a interiors.

Escales

A t P / 480

✔

habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament.

Sent,
A=
As =
h=
P=
E=
S=

Amplada de l’element, [m]
Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m]
Altura d’evacuació ascendent, [m]
Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona.
Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una
de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable.
Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
CTE DB SI 3.4

PROTECCIÓ
DE LES ESCALES

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.).

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA

EVACUACIÓ

segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P

No protegida

CTE DB SI 3.5

(1) (2)

Descendent

hd ≤ 14 m

Ascendent

ha ≤ 2,80 m
ha ≤ 6,00 m i P ≤ 100 pers.

✔

Protegida

Especialment protegida

hd ≤ 28 m

En qualsevol cas

En qualsevol cas

En qualsevol cas

(1)

Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge.

(2)

Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi la que s’admet per les
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix
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PORTES
SI 3.6
SI 3.4

Sortida de planta o
sortida d’edifici i
per a > 50 persones

‣ Tipus:

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

‣ Sentit d’obertura:

- En sentit d’evacuació si: P > 200 persones, en ús habitatge
P > 50 persones d’un recinte
P > 100 persones, en altres casos
- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2 1.2.

En general

‣ Amplada mínima:

- 0,80 m
- 0,80 m d A porta d’una fulla d 1,23 m;
- 0,60 m d A cada fulla en porta de dues fulles d 1,23 m (1)

‣ Sentit d’obertura

- Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)

✔

PASSADISSOS
SI 3.4

‣ Amplada mínima:

SUA A

- 1,00 m
- 0,80 m en passadissos amb ocupació d 10 persones que siguin usuaris habituals.
- 1,10 m en zones comuns d’edificis d’habitatges si forma part d’un itinerari accessible

✔

RAMPES
SI 3.4

‣ Amplada mínima:

SUA 1 4.3
‣ Pendents, trams, replans
‣ Passamans

- 1,00 m
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA)
- 0,80 m en rampes amb ocupació d 10 persones que siguin usuaris habituals.
- Condicions segons DB SUA 1 4.3

ESCALA NO PROTEGIDA
SI 3.4
SUA 1 4.1
SUA 1 4.2

‣ Amplada mínima: (*)

- 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb
l’aparcament.
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació d 10 persones que siguin usuaris habituals.

‣ Escala no protegida
compartimentada:

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a
la dels sectors d’incendi als que serveix.

‣ Esglaons, trams, replans:
‣ Passamans:

✔

✔

- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2

ESCALA PROTEGIDA
SI A

‣ Amplada mínima:

SI 3.4
SUA 1 4.1
SUA 1 4.2 ‣ Traçat:
‣ Compartimentació:

- 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb
l’aparcament.
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació d 10 persones que siguin usuaris habituals.
- Recinte destinat exclusivament a circulació.
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici.
- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.
- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc
mínim. (3)

‣ Passos d’instal·lacions:

- Elements separadors EI 120 i registres EI 60.

‣ Accessos a cada planta:

- Dos accessos, com a màxim,

- amb portes EI2 60 C5 i
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.
‣ Recorregut a la planta de
sortida de l’edifici:

- d 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.

‣ Ventilació per a control de
fum en cas d’incendi: (2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.

- d 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin:
-

Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4)
Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.

c) Sistema de pressió diferencial conforme a UNE-EN 12101-6:2006.
‣ Graons, trams, replans:
‣ Passamans:

- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2

(*) Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col·loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1 4.2.2)
(1) Les portes que formen part dels espais i itineraris accessibles també han de donar compliment a les condicions que es determinen en les
normatives d’accessibilitat, tant d’àmbit català com estatal.
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA
SI A

‣ Amplada mínima:

- 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb
l’aparcament.
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació d 10 persones que siguin usuaris habituals.

‣ Traçat:

- Recinte destinat exclusivament a circulació.

SI 3.4
SUA 1 4.2

- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici.
‣ Compartimentació:

- Elements separadors EI 120.
- Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta.
- No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts.
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
- Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.
- A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació
ascendent.

‣ Passos d’instal·lacions:

- Elements separadors EI 120 i registres EI 60.

‣ Accessos en cada
planta:

- Dos accessos, com a màxim,

- Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5
- Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.
- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

‣ Recorregut a la planta
de sortida de l’edifici:

- d 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici.
- d 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

‣ Ventilació per al control
del fum en cas d’incendi:
(2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin:
-

Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4)
Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.

c) Sistema de pressió diferencial conforme a UNE-EN 12101-6:2006
‣ Graons, trams, replans:
‣ Passamans:

- Condicions segons DB SUA 1 4.2.

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR
SI A

‣ S’assimila a escala
especialment protegida:
‣ Obertures:

- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més:
- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície
S t 5A m2, sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.
- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati.

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA
SI A

‣ Compatibilitat:

- Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables.

‣ Compartimentació:

- Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.
- Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors.
- Parets EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.
- Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

‣ Distància entre portes:

- ≥ 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.

‣ Accessibilitat:

- Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de
 1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. (3)

‣ Ventilació del vestíbul
d’independència
d’escales especialment
protegides (control de
fum):

- Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressió diferencial

(2) Les

obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi.
Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI Annex A per al cas d’escales obertes a l’exterior.
(3) Si l’edifici disposa d’habitatges adaptats, aquest cercle caldrà que sigui de  1,50m, segons normativa catalana d’accessibilitat.
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CTE

EVACUACIÓ DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
EN CAS
D’INCENDI

En edificis amb alçada d’evacuació
h >28 m, qualsevol planta que no
sigui d’ocupació nul·la i que no
disposi d’alguna sortida accessible
de l’edifici, garantirà:

CTE DB SI 7

- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé
- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o
fracció (veure SI Annex A Terminologia)

- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles diferents dels accessos
principals de l’edifici, per a persones amb discapacitats.

✔

- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.

- Senyalització

- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector
d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una
sortida de l’edifici accessible.

- Enllumenat d’emergència segons - Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur.
DB SUA 4 2.1
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis.
- Recintes > 100 persones

CTE DB SUA 4

(1)

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
DOTACIÓ
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- La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Itineraris accessibles

CTE DB SI 3.9

SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA
DELS
RECORREGUTS

SI

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi

INSTAL·LACIONS (2)

CONDICIONS

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i
la superfície construïda, S.

Extintors
portàtils

En qualsevol cas

- Eficàcia: 21A – 113B
- Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació
- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 1,20m
sobre el nivell del terra, segons RIPCI
- Eficàcia: 21A – 113B

Locals i zones de risc
especial segons SI 1

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

(per exemple: trasters,
locals d’instal·lacions,
aparcaments ≤ 100 m2 )

Boques
d’incendi
equipades

- Ubicació:
exterior del local

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

- Ubicació:
interior del local
o zona

- de risc especial alt: L d 10 m, des de qualsevol
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior.
- de risc especial mig o baix: L d 15 m, des de
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior.

- Tipus: BIE 25 mm
Locals i zones de risc
especial alt segons SI 1 - Ubicació: A ≤ 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància ≤
(degut a matèries sòlides)

25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.
- Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra.

Ascensor
d’emergència

h descendent > 28 m

- Càrrega: 630 kg
- Dimensions cabina: 1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m
- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut < 60s
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric;
entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h.

Columna seca

h > 24 m

- Ubicació:

Hidrants
exteriors (3)

h descendent > 28 m

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

- Presa d’aigua a façana
- Columna ascendent situada a la caixa d’escala
- Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a
totes les plantes a partir d’aquesta.
- Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.

h ascendent > 6 m

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

5.000 d S d 10.000 m

-1

S > 10.000 m2

- 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció

2

Detecció i alarma
(4)

h evacuació > 50 m

(1) El

CTE DB SI 4.1

DB SI estableix la dotació d’equips i instal·lacions necessàries de protecció contra incendis, mentre que el RIPCI (Reglament
d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis) desenvolupa les seves característiques i altres condicions. En aquest document se’n
recullen algunes però no de forma exhaustiva.
(2) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment.
(3) Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana
accessible de l’edifici.
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior
d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva.
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DISSENY I
EXECUCIÓ (Inst. PCI)
CTE DB SI 4.1

SENYALITZACIÓ
(Inst. PCI)

SI

Residencial Habitatge

Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi
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- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.

ÀMBIT
Instal·lacions manuals de protecció contra incendis:
Extintors, Boques d’incendi, Polsadors manuals, Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció.

CONDICIONS
- Normativa

La senyalització serà segons RIPCI
(Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis)

- Visibilitat

- Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.

CTE DB SI 4.2

SI 5 Intervenció de bombers

(1)

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m:
CONDICIONS
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN

- Espais que formen part del projecte d’edificació

VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra

(2)

‣ Altura lliure mínima o de gàlib:

- 4,50 m

‣ Amplada lliure mínima:

- en general: 3,50 m
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m)

‣ Capacitat portant:

- 20 kN/m2

ESPAI DE MANIOBRA (1)
‣ Situació:

- Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests

‣ Altura lliure mínima o de gàlib:

- la de l’edifici.

‣ Amplada lliure mínima:

- 5,00 m

‣ En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m:

- Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (3)

‣ Separació màxima del vehicle de bombers a
la façana de l’edifici:

Altura d’evacuació de l’edifici, h

Separació màxima

h d 15 m

23 m (4)

15 m < h d 20 m

18 m (4)

h > 20 m

10 m

‣ Distància màxima fins als accessos a peu a
l’edifici per arribar a totes les seves zones:

- 30 m

‣ Pendent màxima:

- 10 %

‣ Resistència al punxonament:

- 100 kN sobre un cercle de  20 cm.
Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que
compliran també la norma UNE-EN 124:2015.

‣ Accessibilitat:

- Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles.
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en
l’accés a façana amb escales o plataformes.

‣ Accés al punt de connexió de la columna
seca de l’edifici, si n’hi ha:

- L ≤ 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1)
‣ Franja de separació:

- Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui
propagar un incendi de l’àrea forestal.
- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.

‣ Vies d’accés:

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment):
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.
b) Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra

Veure també condicions de les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113), d’aplicació
obligatòria.
(2) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic.
(3) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans.
(4) Segons per l’ORCPI/08 de Barcelona, la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana cal que sigui d 15 m, per facilitar-hi
l’accessibilitat.
(1)

CTE DB SI 5.1.1 i 5.1.2
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FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)
‣ Nombre de façanes accessibles:

- Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació (segons
Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la DGSPEIS de la Generalitat).

‣ Forats per a l’accés
dels bombers

- A cada planta de l’edifici, separats d 25 m entre eixos de dos forats consecutius
- Altura d 1,20 m
- Amplada ≥ 0,80 m; Altura ≥ 1,20 m
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els
elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada
d’evacuació ≤ 9m).

- Ubicació:
- Ampit:
- Dimensions:
- Accessibilitat:

CTE DB SI 5.2

SI 6 Resistència al foc de l’estructura
ELEMENTS
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS
Forjats, bigues i suports de
plantes i de cobertes que no
tinguin consideració de
lleugeres a efectes de SI 6.
Inclou l’estructura d’escales
no protegides quan siguin
recorregut d’evacuació.

EDIFICI, R t

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

ÚS DEL SECTOR

RESISTÈNCIA AL FOC

(1)

segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent); hd (descendent)

Plantes sota rasant
ha t 1,50 m
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres
amb estructura independent
Residencial Habitatge plurifamiliar

Plantes sobre rasant
15< hdd 28 m hd > 28 m

R 30

R 30

-

-

R 120

R 60

R 90

R 120

R 120

R 60

R 90

R 120

R 120
R 180, si h >28m

R 90

R 120

R 180

R 120

R 120

R 120

R 120

(2)

Administratiu, Docent i Residencial Públic
Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència

hd d 15 m

Aparcament

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
ÚS DEL LOCAL O ZONA
Local o zona de risc especial d’incendi

baix
R 90

RESISTÈNCIA AL FOC (1) segons classe de risc
mig
alt
R 120
R 180

(1)

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

COBERTES LLEUGERES, R t
CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior ≤ 28 m
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi.

R 30

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t
ELEMENTS CONTINGUTS EN:

RESISTÈNCIA AL FOC

Escales protegides o passadissos protegits:
CTE DB SI 6.3

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

DETERMINACIÓ
DE LA
RESISTÈNCIA
AL FOC

R 30

Escales especialment protegides:

No cal comprovar-la

CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

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

No cal complir cap
exigència de
resistència al foc

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

- Annex C: Estructures de formigó armat
- Annex D: Estructures d’acer
- Annex E: Estructures de fusta
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,
bloc formigó)

CTE DB SI 6.6 i
Annexes DB SI

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

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

✔

Ampliació (1)

Reforma (2)

Canvi d’ús (1)

Rehabilitació

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual també es té en consideració la normativa específica d’àmbit català

CONJUNT EDIFICI

1

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

2

EDIFICI



2.1

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

2.2

ZONES COMUNES interiors i exteriors
Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis
higiènics, etc.)
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici]

3

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP

4

USOS

* aparcament (Sc d 100m2) i trasters

associats a
l’habitatge:

o Veure document annex

APARCAMENT

Sc > 100m o Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7
2

o Veure fitxa específica, SUA-6

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

BARRERES DE
PROTECCIÓ,
Característiques

SUA 1



o Veure fitxa específica, SUA-8

PETITS RECINTES

PISCINA

1



Contemplat en
projecte

‣ ALTURA de les

- 'H d 0,55m o no cal barrera de protecció
barreres (h), segons
- 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
desnivell ('H) a protegir:
- 'H > 6m o h t 1,10m

✔

‣ CONFIGURACIÓ

* No són escalables (3) i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)

‣ RESISTENCIA

* Habitatges o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

de les barreres de
protecció

* Cobertes accessibles només per a conservació o força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)
* Cobertes transitables accessibles només privadament o força horitzontal qk t 1,6 kN/m(5)
* Administratiu, trasters, locals comercials o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

SUPERFICIES DE
VIDRE EXTERIOR

SUA 1

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

SUA 2

‣ PROTECCIÓ A
IMPACTES
Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
paraments fixes (7)- i
protegir-les, mitjançant:

SUA 2

‣ SENYALITZACIÓ
Identificar les grans
superfícies de vidre, de les
zones comunes, que es
puguin confondre amb
portes i obertures, a través:

ELEMENTS
PRACTICABLES

SUA 2

‣ PROTECCIÓ A
IMPACTES I
ENGANXADES

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé
* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6)
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell ('H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2” (8)
'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

* Senyalització visualment contrastada inferioro alçada: 0,85m ÷1,10m, i
superior o alçada: 1,50m y1,70m, o bé
* Disposició de muntants separats a una distància d 0,60m, o bé
* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m
* Portes de vianants automàtiques:
- tindran marcatge CE
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva reglamentació
específica
* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a qualsevol
element fix
* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

(*)
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2. EDIFICI
DESNIVELLS interiors

SUA

SUA 1

2/5

Contemplat en
projecte

2.1. Interior de l’HABITATGE (ús restringit)

(Balcons i finestres ja
contemplats a l’envolvent)

BARRERES DE
PROTECCIÓ

RESIDENCIAL HABITATGE
plurifamiliar (*)

* d 0,55m

o No cal barrera de protecció

* > 0,55m

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

SUA 1

‣ ALTURA de les barreres (h) * 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
en funció del desnivell ('H) * 'H > 6m o h t 1,10m
a protegir:
* 'H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m o h t 0,90m
‣ CONFIGURACIÓ

* No són escalables(3) i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)

‣ RESISTENCIA de les barreres de protecció: Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(5)

CONDICIONS
GENERALS

SUA 2

‣ IMPACTES

* Altura lliure de pas: t 2,10m; portes t 2,00m
* Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de
les persones amb discapacitat)

SUA 2

‣ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes

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

* Resistir, sense trencar, un
Identificar les àrees de risc
nivell d’impacte -x (y) z- (8) en
d’impacte -a les portes i
funció del desnivell ('H)
(7)
paraments fixes - i protegir-les,
existent entre els dos costats
mitjançant:
de la superfície de vidre:

CONDICIONS
PARTICULARS

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

SUA 1

‣ Amplada dels trams:

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

‣ Graons:

- frontal d 0,20m

· RAMPES

- estesa t 0,22m
- s’admeten graons sense frontal (9)

‣ Replans:

o s’admeten partits amb graons a 45º

‣ Barreres de protecció:

o els costats oberts disposaran de baranes

‣ Escales de traçat corbat:

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

o configuració segons definició anterior

(*)

o trams amplada <1m a l’eix
o trams amplada t 1m a 0,50m del costat més estret

No hi ha especificacions per a l’ús restringit
SUA 2

‣ Dutxes i banyeres o la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

SUA 3

‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

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

LOCALS DE RISC

(exteriors)

'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

‣ ENGANXADES

* mesura de l’estesa:

TANCAMENTS

0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)

SUA 2

· ESCALES

BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)

SUA 1

‣ SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja

SUA 2

‣ SUPERFICIES DE VIDRE: protecció a impactes

SUA 2

‣ ENGANXADES

Aspectes contemplats a l’apartat
de l’ENVOLVENT de l’edifici
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(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors)

CONDICIONS
GENERALS
· passadissos,
· escales,
· rampes,
· espais comuns,
· circulació exterior
vinculada a l’accés i
espais comuns de
l’edifici,
· etc.

SUA 1

‣ DESNIVELLS

3/5

* d 0,55m

o No cal barrera de protecció

* > 0,55m

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

SUA 1

‣ BARRERES DE PROTECCIÓ * Altura (h),
dels desnivells

- 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m
segons desnivell - 'H > 6m o h t 1,10m
('H) que es
- 'H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m o h t 0,90m
protegeix:

✔

* Configuració:

* No són escalables (3) i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m(4)

* Resistència:

- Circulació de persones: força horitzontal qk t 0,8 kN/m (5)
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk t 1,6 kN/m

SUA 1

‣ CONDICIONS DELS
TERRES: caigudes

* Interiors:

- No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm
- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de
circulació)
- Els desnivells d 5cm es resolen amb pendent d 25%

- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de  15mm
* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació o alçada t 0,80m
SUA 2

‣ CONFIGURACIÓ DELS
ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes o altura de col·locació t 2,20m (z. ext.)
* Altura lliure de pas o t 2,20m; portes o t 2,00m (zones interiors)

✔
✔

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual)
* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin
risc d’impacte o entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir d 0,15m
* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per l’obertura de les portes de pas
(excepte zones d’ocupació nul·la(11)) situades en el seus laterals (z. interior)
* Passadissos d’amplada ≥ 2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior)

SUA 2

‣ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes

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

* Resistir, sense trencar, un
nivell d’impacte -x (y) z- (8) en
Identificar les àrees de risc
d’impacte –a les portes i paraments
funció del desnivell ('H)
fixes (7)- i protegir-les, mitjançant:
existent entre els dos costats
de la superfície de vidre:

SUA 2

‣ SUPERFICIES DE VIDRE:
senyalització Identificar les
grans superfícies de vidre que es
puguin confondre amb portes i
obertures, mitjançant:

SUA 2

‣ ELEMENTS
PRACTICABLES: protecció
a impactes i enganxades

'H < 0,55m o classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)
0,55m d 'H d 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2”(8)
'H > 12m o classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)

* Senyalització visualment contrastada
inferioro altura: 0,85m ÷1,10m, i
superior o altura: 1,50m y1,70m, o bé
* Disposició de muntants separats a una distància d 0,60m, o bé
* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m
* Portes de vaivé o disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i
1,50m d’altura, com a mínim (interior)
* Portes de vianants automàtiques:
- tindran marcatge CE
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva
reglamentació específica
* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a
qualsevol element fix
* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

SUA 3

‣ RECINTES TANCATS:
immobilització

* La força d’obertura de les portes de sortida serà d 140 N (interior)

SUA 4

‣ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal

(els valors per a les escales i
rampes es recullen a l’apartat
corresponent)

(valors mesurats a nivell
de terra, factor
d’uniformitat mig t 40%)

* Enllumenat
d’emergència
(valors mesurats a nivell
de terra)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:
- persones

INTERIOR EXTERIOR
100 lux

20 lux

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació:
- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (12)
Ì instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat,
quadres d’enllumenat o E t 5 lux

(*)
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PARTICULARS

SUA 1

4/5

Contemplat en
projecte

Rampes en itineraris accessibles
‣ Pendent, p:

· RAMPES

Longitudinal

Transversal

* p ≤ 10% en trams < 3m de llargada

* p ≤ 2%

* p ≤ 8% en trams < 6m de llargada
* 4< p ≤ 6% en trams ≤ 9m de llargada
‣ Trams:

* amplada t 1,20 i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3)
* llargària màxima tram d 9m (rectes o amb radi de curvatura t 30m)
* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal t 1,20m de llargària en la direcció de
la rampa.

‣ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t la de la rampa; llargària t 1,50m (a l’eix)
* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

‣ Passamans

Per a rampes amb pendent (p): p t 6% i desnivell > 18,5cm
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i
* un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m
* trams de rampa de l>3m o prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 4cm I el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma.

‣ Elements
protectors
SUA 1

* Elements de protecció lateral d’alçària t 10cm per als costats oberts de les rampes amb pt 6% i
desnivell >18,50cm.

Rampes en itineraris no accessibles
‣ Pendent, p:

* 6% < p ≤ 12%

‣ Trams:

* amplada t 1,00m (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants)
* llargària màxima serà d15m (D 135/1995 o itinerari practicable: llargària màxima sense replà d10m)

‣ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t 1,00m; longitud t 1,50m
* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m

‣ Passamans

* col·locació 1 costat o

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

* col·locació 2 costats

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

* altura de col·locació o 0,90m y 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” o entre 0,90m y 0,95m)
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.
SUA 1

Rampes per a circulació de persones i vehicles
‣ Pendent, p:

SUA 4

* p ≤ 16%

Qualsevol tipus de rampa:
‣ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig t 40%)

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

· ESCALES

SUA 1

‣ Graons:

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:

INTERIOR

EXTERIOR

100 lux

20 lux

- persones

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (12)

- frontal 0,13 ≤ F ≤ 0,185m
- estesa, E t 0,28m
- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m (al llarg de tota l’escala)
- no s’admeten graons amb bossell

✔

* Evacuació descendent o s’admeten graons sense frontal (sempre que hi hagi un itinerari
accessible alternatiu. De no ser així, caldrà graons amb frontal (13))
‣ Trams:

‣ Replans:

* Evacuació ascendent o graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats

✔

- amplada t 1,00m
- salvarà una altura d 3,20m
- podran ser rectes, corbats o mixtes
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida t amplada de l’escala

✔

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t 1,00m; longitud t 1,00m
* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de l’escala no es reduirà al llarg del replà

(*)

✔
✔
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‣ Passamans:

CONDICIONS
PARTICULARS

5/5

Contemplat en
projecte

✔

* col·locació 1 costat o escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
* col·locació 2 costat o escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

(Continuació)
· ESCALES

- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat” o entre 0,90m y 0,95m)

✔

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

✔

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)
- estesa: E t 0,28m a 0,50m del costat més estret i E d 0,44m al costat més ample
el costat més estret serà t 0,17m per poder computar com a amplada útil
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa.
- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m a 0,50m d’ambdós extrems
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals)
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà t a l’estesa en els trams rectes
SUA 4

‣ Il·luminació

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de
terra,
factor d’uniformitat mig t 40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:
- pers ones

INTERIOR

EXTERIOR

100 lux

20 lux

* Enllumenat d’emergència Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
(valors mesurats a nivell de terra) - E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (12)

BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES ubicades
en espais comuns

SUA 2

‣ Dutxes i banyeres o la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

SUA 3

‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior
‣ Il·luminació controlada des de l’interior

DIPÒSITS, POUS

SUA 6

‣ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència
‣ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat

LOCALS DE RISC

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

Notes:
(1)

En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan
sigui exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública.
En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació
a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA
Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament,
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints
que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària
S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a d 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable
situat a una alçada d 1,30m
Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE-EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: (β) - que el DB SUA anomena x (y) z.
Æ β (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del
vidre trempat, etc.

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

i (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a
(“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a (“x” segons DB SUA)
Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa
del graó superior
Classe 3, segons la norma UNE-EN 12600:2003
Zones d’ocupació nul·la: zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants”
Terminologia)
La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via
Graons amb frontal: El frontal ha de ser vertical o formant un angle ≤15º amb la vertical
Æ

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(*)

Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats
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