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ANEXO I
Son Servera
DESCRIPCIÓN DEL SUELO

Descripción de los bienes titularidad del Instituto Balear de la Vivienda objeto de la
constitución onerosa de un derecho de superficie de acuerdo con las cláusulas y
condiciones de este concurso público.

Datos del solar
Calle
Municipio
CP
Superficie solar
Referencia catastral

Es Cos 53
Son Servera, Mallorca
07550
1.938,9 m²
1062727ED3806S0001FQ

Plano de emplazamiento

Datos registrales
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor nº 2, en el Tomo: 5360, Libro: 346,
Folio: 86, finca nº 17.226. Inscripción: 1

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

Descripción registral
URBANA: Porción de terreno procedente de la finca denominada El Clos, en término
municipal de Son Servera. Mide mil novecientos treinta y ocho metros noventa
decímetros cuadrados. Linda: por Sur con calle Frai Garí; por Norte con calle de
Goyena; por Oeste con calle Es Cos; y por Este, con terreno propiedad de la
Comunidad de les Illes Balears, mediante la parcela segregada destinada a espacio
libre.

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

ANEXO II
Son Servera
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Obra nueva residencial (VPP) definida para cada solar objeto de la constitución
onerosa de un derecho de superficie de este concurso público. Además del presente
anejo el IBAVI pone a disposición de las licitadoras archivos editables (.DWG) bajo
demanda.

1. Ficha resumen
a) Datos del proyecto
Proyecto
Emplazamiento
Municipio
Arquitectos
Nº viviendas
Aparcamiento
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Es Cos 53
Son Servera, Mallorca
Álvaro Homar, Marta Peris i Jose Manuel Toral
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Soterrado, 42 plazas

b) Superficies
Destinada a 42 viviendas
Espacio común libre

2.319 m² útiles
Jardín delantero (354 m²)
Terraza posterior (289 m²)

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

c) Tipologías de vivienda

A
B
C

Superficie útil
60 m²
47 m²
70 m²

Nº dormitorios
2
1
2

Nº viviendas
23
17
2 (Adaptadas)

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Manuel Azaña, 9 baixos 07006 Palma | Tel.: 971 78 49 94 | www.ibavi.es

MEMÒRIA
PROJECTE EXECUTIU
1 MD Memòria descriptiva
1.1 Agents
1.1.1 Promotor
1.1.2 Projectistes
1.1.3 Tècnics col·laboradors
1.2 Informació Prèvia
1.2.1 Antecedents i dades de l’emplaçament
Dades del solar
Descripció de l’entorn físic de l’edifici
1.2.2 Normativa urbanística i altres normatives de planejament de compliment
Fitxes
1.3 Descripció del projecte
1.3.1 Descripció general de l’edifici i programa
1.3.2 Ús característic de l’edifici i altres usos previstos
1.3.3 Característiques i paràmetres generals de l’edifici
Quadres de superficies i Fitxes
1.4 Nivell de compliment del CTE i les Prestacions de l’edifici
1.4.1 Indicació del nivell de compliment del CTE
1.4.2 Prestacions de l’edifici

2 MC Memòria constructiva
2.1 Sustentació de l’edifici
2.1.1 Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a considerar per al
càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la fonamentació i
paràmetres geomorfològics.
2.2.2 Programació del reconeiment del terreny
2.2 Sistema estructural
2.2.1 Sota rasant
2.2.2 Sobre rasant
2.3 Sistema envolvent
2.3.1 Façana
2.3.2 Coberta
2.3.3 Fusteria
2.4 Sistema de compartimentació
2.5 Sistema d’acabats
2.5.1 Paviments
2.5.2 Sostres
2.5.3 Acabats verticals

2.6 Sistemes d’acondicionament i instal.lacions
2.6.1 Fontaneria i energia solar
2.6.2 Electricitat
2.6.3 Comunicacions
2.6.4 Calefacció
2.6.5 Pre-instal.lació de climatització
2.6.6 Ventilació interior Habitatges
2.6.7 Sanejament
2.7 Equipament
2.7.1 Cuines
2.7.2 Banys

3 CN Compliment de normativa
3.1 Compliment del CTE i reglaments relacionats
3.1.0 Nivell de compliment del CTE
3.1.1 DB SE Seguretat estructural
3.1.2 DB SI Seguretat en cas d’incendi
3.1.3 DB SU Seguretat d’utilització
3.1.4 DB HS Salubritat
3.1.5 DB HR Protecció front el soroll
3.1.6 DB HE Estalvi d’energia.
3.2 Compliment d’altres reglaments i disposicions
3.2.1 Condicions d’habitabilitat en els edificis, justificació del seu compliment.
3.2.2 Codi d’accessibilitat
3.2.3 Infraestructures comunes d’accés als serveis de Telecomunicació
3.2.4 Control de qualitat

4 AN Annexes
AN.rn
AN.ps
AN.ge
AN.cc
AN.ee
AN.um
AN.mi

Recopilació Normativa
Plànols de serveis
Estudi geotècnic
Pla de control de qualitat
Eficiència energètica
Instruccions d’ús i manteniment
Memòria Instal·lacions

5 Plànols
6 Plec de condicions
7 Medicions
8 Pressupost

ALVARO HOMAR
MARTA PERIS
JOSE MANUEL TORAL

Osi, 23 baixos, 08034 Barcelona
T. 932805496
peristoral@coac.net
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1.1 Agents
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Promotor
Projectistes
Tècnics col·laboradors

MD 1.2 Informació prèvia
1.2.1

1.2.2

Antecedents i dades de l’emplaçament
Dades del solar
Descripció de l’entorn físic de l’edifici
Normativa urbanística i altres normatives de planejament de compliment
Fitxes

MD 1.3 Descripció del projecte
1.3.1 Descripció general de l’edifici i programa
1.3.2 Ús característic de l’edifici i altres usos previstos
1.3.3 Característiques i paràmetres generals de l’edifici
Quadres de superfícies i Fitxes

MD 1.4 Nivell de compliment del CTE i les Prestacions de l’edifici
1.4.1 Indicar el nivell de compliment del CTE
1.4.2 Prestacions de l’edifici

ALVARO HOMAR
MARTA PERIS
JOSE MANUEL TORAL

Osi, 23 baixos, 08034 Barcelona
T. 932805496
peristoral@coac.net

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1-AGENTS

1.1.1 PROMOTOR
Nombre
CIF
Direcció
Municipi
Telèfon

IBAVI
Q5750001I
C/ de Manuel Azaña, 9
07006 Palma
971 784 994

1.1.2 PROJECTISTES
Les dades dels arquitectes que la formen son:
Nombre
NIF
Direcció
Municipi
Nº col·legiació

Álvaro Homar Hortigüela
43081632-X
C/ Socors 20A - Taller 9
07002 Palma, Mallorca
COAIB 38014-8

Nombre
NIF
Direcció
Municipi
Nº col·legiació

Marta Peris Eugenio
43076151-A
C/ Osi nº23 Baixos
08034 Barcelona
COAC 37368-0

Nombre
NIF
Direcció
Municipi
Nº col·legiació

Jose Manuel Toral Fernandez
39730031-S
C/ Osi nº23 Baixos
08034 Barcelona
COAC 43533-3
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1.1.3 TÈCNICS COL·LABORADORS

CÀLCUL D’ESTRUCTURA
Empresa
Contacte
CIF
Direcció
Municipi
Tlf.
Mail

Estructura Bernuz-Fernández,arquitectes S.L.
Manel Fernández
B62131131
C/ Santiago Ramón y Cajal, 1 bis, dtx 9-10, 08902
Hospitalet de LLobregat
932980352
estudimf@coac.net

CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS
Empresa
Contacte
CIF
Direcció
Municipi
Tlf.
Mail

L3J Tècnics Associats S.L.
Jaume Pastor
B64183262
Av/ Cornella 13-15, Local 5, 08050
Esplugues de Llobregat
934196840
jaumepastor@eletresjota.com
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA
1.2.1- ANTECEDENTS I DADES DEL EMPLAÇAMENT
DADES DEL SOLAR

Carrer
Municipi
CP
Superfície solar

Es Cos ,49 51 i 53
Son Servera, Mallorca
07550
1.936,52 m²

DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN FÍSIC DE L’EDIFICI
La parcel·la té forma rectangular no regular, limita amb tres carrers Goyena (6m d’amplada), Es Cos (7.75 m) i
Frai Gari (7.90 m) i amb un camí a la part baixa.
L’àmbit d’intervenció té una superfície de 1.936,52 m² i salva una diferència de cota d’uns 3 m entre el carrer
Cos situat a la part alta i el camí de darrera.
No hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a favor de tercers ni de línies elèctriques aèries o soterrades.
No s’ha trobat el nivell freàtic en els sondeigs realitzats, en l’estudi geotècnic, fins la profunditat estudiada i la
finalització d’aquests.
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1.2.2- NORMATIVA URBANÍSTICA I ALTRES NORMATIVES DE PLANEJAMENT DE
COMPLIMENT
PLANEJAMENT VIGENT I NORMATIVA APLICABLE
Els paràmetres de la parcel·la objecte de projecte queden definits a les Normes subsidiàries de planejament
de Son Servera aprovades en sessió el dia 1 de juny de 1987 juntament amb la Modificació de les Normes
Subsidiàries de Son Servera aprovades provisionalment en sessió plenària en data 15 de gener de 2009.
MEDIDAS BIOCLIMATICAS (Art 3.2.8 NNSS09)
“Art. 3.2.8.- Medidas bioclimáticas En las nuevas edificaciones, los cambios de uso y las reformas integrales
de las edificaciones y construcciones existentes, deberán preverse las siguientes medidas:

a)

En el diseño de los edificios

a. Colocar en todos los huecos directos a espacio libre: una vidriera doble con cámara de aire
interior, así como unos cerramientos que en conjunto garanticen un coeficiente de transmisión térmica
inferior a 2,8 kcal/h m2 ºC, y persianas o parasoles exteriores incorporados que puedan evitar la entrada
directa del sol por los huecos del edificio.
Todos los cerramientos disponen de una vidriera de doble cámara 6/12/6 con una transmitancia térmica de
2.79W/m²K
Se han evitado el tener huecos directos a espacios libres haciendo que los huecos de las viviendas, den
siempre a espacios intermedios, en este caso terrazas hacia dentro para conseguir retrasar las ventanas del
plano de fachada y conseguir una protección solar. En el caso de las ventanas en los testeros, se
dispondrán unos porticotes macizos de madera
Esta información se puede ver gráficamente en los planos de secciones A13-A16

b. Garantizar espacio suficiente para recipientes separadores de residuos, de acceso cómodo,
a la cocina de las viviendas o en el lugar de almacenamiento de residuos en el resto de usos.
El proyecto dispondrá de recipientes para las separación de residuos en la cocina debajo del fregadero, y
tambien dispones de un cuarto para la recogida selectiva de residuos en la planta -1 tal y como establece el
CTE-HS. Se puede ver en el plano A04 planta sotano-1

c. Ejecución de la hoja de instrucciones medioambientales de uso para residentes y usuarios
habituales del edificio que se dará a cada residente o usuario habitual.
En el libro del edificio se incorporará una hoja con las instrucciones de uso medioambiental de las viviendas

b)

En las instalaciones energéticas

a. Instalación de paneles solares para producción de agua caliente sanitaria dimensionada para
cubrir un mínimo de un 40% de la demanda anual para este uso. La base de cálculo de la demanda en
viviendas será 30 litros por persona y día a 45º, y de tres personas por vivienda.
En la cubierta de los edificios se prevé la instalación de placas solares para satisfacer la demanda de las
viviendas.

b. Instalación de caldera con sistema de cogeneración cuando la potencia sea superior a
400.000 kcal/h.
La potencia es inferior a 400.000 kcal/h se estima una potencia de 200kw
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c) 3.- En las instalaciones de lampistería y saneamiento:
a.
tratadas

Instalación de un circuito separado para la reutilización de aguas grises acondicionadas y

El proyecto prevé una depuradora en la planta-2 donde se tratarán las aguas grises para su posterior uso en
los inodoros. Se puede ver gráficamente en el plano A03 planta sotano-2

b. Instalación de sistemas de ahorro de agua en cisternas de inodoros y de limitadores de
caudal en grifos.
Los grifos dispondrían de aireadores y las cisternas dispondrán de doble descarga

c. Instalación de circuito para la reutilización de aguas pluviales para los inodoros y para las
instalaciones de riego. Se exceptúan de esta instalación los edificios de viviendas con menos de doce
unidades, y el resto de usos cuando sus instalaciones de evacuación sean de menos de 300 unidades
de descarga. No obstante, en estas excepciones se deberá hacer una preinstalación de dos redes
separadas, para el. circuito de aguas grises y para el de para los inodoros y para las instalaciones de
riego aguas negras, que pueda permitir el reciclado de las aguas grises para los inodoros y para las
instalaciones de riego
Se prevé la reutilización de aguas pluviales para el riego y las aguas grises para inodoros.

d. Todas las viviendas, instalaciones turísticas y otras instalaciones urbanas de nueva
construcción que requieran suministro de agua, así como las modificaciones existentes que tengan la
consideración de obra mayor, deberán incluir contadores individuales de agua así como la instalación de
fontanería de bajo consumo y dispositivos de ahorro de agua.”
Todas las viviendas dispones de contadores de agua individuales y fontanería de bajo consumo.
El proyecto cumple con todos los puntos del “Art. 3.2.8.- Medidas bioclimáticas
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EMPLAZAMIENTO:

ES COS 49,51 i 53

MUNICIPIO:

SON SERVERA, MALLORCA (1)

PROPIETARIO:

IBAVI

ARQUITECTO:

ALVARO HOMAR, MARTA PERIS Y JOSE MANUEL TORAL

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA
Art. 6.1. de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la CAIB (BOCAIB nº 141 de 17/11/90)
Planeamiento vigente:Municipal MODIFICACIÓ de les NORMES SUBSIDIÀRIES Son Servera, del 15 gener 2009 (2)
Sobre Parcela

1062710ED3806S0001EQ i 1062709ED3806S0001ZQ (3)

Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art. 82 de la Ley del Suelo (R.D. 1346/76)

CONCEPTO

PLANEAMIENTO

Clasificación del suelo
Calificación
Parcela

Fachada mínima
Parcela mínima

Ocupación o
Profundidad edificable

No

PROYECTO

SÒL URBÀ, ZONA INTENSIVA B

(4)

SÒL URBÀ, ZONA INTENSIVA B

I-B, EDIFICACIÓ CONTINUA

(5)

I-B, EDIFICACIÓ CONTINUA

6m
200m²

15m

15m
(6)

1936.52m²
68.14%

(7)

---

Edificabilidad (m²/m²)

2m²/m²=3873.04m²

Uso

HAB:B,P I PÚBLIC PERMÉS: S,B,P

Situación Edificio en Parcela / Tipología

Altura Máxima

X

70% (en cantonada)

Volumen (m³/m²)

Separación
linderos

Si

ENTREMITGERES

15m
11572.40 m²

(8)

3857.47 m²

(9)

HAB.

(10)

ENTREMITGERES

Entre Edificios

---

---

Fachada

---

---

Fondo

5m

8m

Derecha

---

---

Izquierda

---

Metros

Reguladora
Total

Nº de Plantas
Indice de intensidad de uso*

---

(11)

Altura màx. 10m

Altura sobre forjat 10m

12.50m

12m

S+B+2PL

(12)

S+B+2PL

1Hab/40m²solar=48hab

(13)

42 habitatges

Observaciones:
*El índice de intensidad de uso viene regulado por la disposición adicional
segunda de la Ley 5/2008 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de
suelo para viviendas de protección pública

(14)

En Palma a 22 de Marzo de 2010
El Arquitecto

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

ESCALA:

RUSTICO

URBANO

1/10.000

1/2.000

PROYECTO:
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EMPLAZAMIENTO:

ES COS 49,51 i 53

MUNICIPIO:

SON SERVERA, MALLORCA (1)

PROPIETARIO:

IBAVI

ARQUITECTO:

ALVARO HOMAR, MARTA PERIS Y JOSE MANUEL TORAL

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA
Art. 6.1. de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la CAIB (BOCAIB nº 141 de 17/11/90)
Planeamiento vigente: Municipal NORMES SUBSIDIÀRIES de SON SERVERA aprovades l’1 juny de 1987
Sobre Parcela

(2)

1062710ED3806S0001EQ i 1062709ED3806S0001ZQ (3)

Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art. 82 de la Ley del Suelo (R.D. 1346/76)

CONCEPTO

PLANEAMIENTO

Clasificación del suelo
Calificación
Parcela

Fachada mínima
Parcela mínima

Ocupación o
Profundidad edificable

PROYECTO

SÒL URBÀ, ZONA INTENSIVA C

(4)

SÒL URBÀ, ZONA INTENSIVA B

I-C, EDIFICACIÓ CONTINUA

(5)

I-B, EDIFICACIÓ CONTINUA

10m
200m²

15m

Volumen (m³/m²)
Edificabilidad (m²/m²)

15m
(6)

1936.52m²

(7)

15m
32%

6m³/m²=11.619.12m²

11572.40 m²

HAB:B,P I PÚBLIC PERMÉS: S,B,P

Situación Edificio en Parcela / Tipología

68.14%

30%

2m²/m²=3873.04m²

Uso

Altura Máxima

No

70% (en cantonada)

Porcentaje mínimo de área ajardinada

Separación
linderos

Si

ENTREMITGERES

(8)

3857.47 m²

(9)

HAB.

(10)

ENTREMITGERES

Entre Edificios

---

---

Fachada

---

---

Fondo

5m

8m

Derecha

---

---

Izquierda

---

Metros

Reguladora
Total

Nº de Plantas
Indice de intensidad de uso*

(11)

---

---

Altura sobre forjat 10m

12m

12m

S+3PL

(12)

S+B+2PL

1Hab/40m²solar=48hab

(13)

42 habitatges

Observaciones:
*El índice de intensidad de uso viene regulado por la disposición adicional
segunda de la Ley 5/2008 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de
suelo para viviendas de protección pública

(14)

En Palma a 22 de Marzo de 2010
El Arquitecto

ALVARO HOMAR
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1.3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI I PROGRAMA
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Es proposa un edifici que s’articula per tal d’alinear-se a dos carrers. D’aquesta manera redueix el front per
a adquirir un gra menor propi del teixit de casc antic contigu. Aquesta operació genera, al mateix temps, dos
buits en diagonal, a les cantonades oposades del solar. Buits que limitats per una tàpia perimetral generen
dos espais intermedis entesos com a patis de parcel·la de diferent caràcter, que recorden als corrals
tradicionals, aquí dotats d’ús comunitari. El més pròxim al centre del poble, recull l’entrada per als vianants.
Es tracta d’un espai verd que manté una palmera centenària preexistent en el lloc. L’altre, pavimentat,
conforma una plataforma-mirador cobrint l’aparcament, que gaudeix de les vistes cap al paisatge i el mar
aprofitant la condició límit del solar als afores del poble. L’edifici s’escalona en el solar atenent al pendent
del mateix. Les cobertes inclinades de teula àrab, les façanes de buits estucades i les tàpies de marès que
extenen el sòcol de l’edifici, li atorguen un caràcter capaç d’integrar-se i dialogar amb el lloc sense recórrer
a mecanismes mimètics.
L' edifici de 15 metres de profunditat, arriba als 28 en la zona de solapament. Una única passera es
desenvolupa al llarg de l’edifici incorporant una entrada de llum zenital quan la passera es dilata en la zona
central. Es tracta d’una passarel·la exterior que permet la ventilació creuada dels habitatges passants,
protegida del sol per un tancament de lames de formigó blanc que filtren l’aire, la llum i la mirada cap als
patis de la parcel·la. Aquesta passarel·la es dilata en les zones d’entrada als habitatges, generant espais
d’ombra, de manera que s’entra a la casa a través de la terrassa. Espai que també permet ventilar i
il·luminar un dels dormitoris.
Passarel·la i terrasses constitueixen un sistema de recursos passius que millora les condicions de
sostenibilitat de l’edifici.
El sistema d’agregació trava les mitgeres buscant la diagonal en planta, a l’hora que es despleguen els
testers generant uns buits de major escala que doten a la volumetria d’un gra més petit. La dimensió de
l'edifici requereix dues escales per a garantir l'evacuació, situades en les cantonades de la dilatació de la
passera.
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1.3.2 ÚS CARACTERÍSTIC DE L’EDIFICI I ALTRES USOS PREVISTOS
Habitatges
L’edifici consta de 42 habitatges. Hi ha 25 habitatges de dos dormitoris, dos dels quals són adaptats; i 17
habitatges d’un sòl dormitori. L’edifici es descomposa en dues parts, quedant connectades per la
passarel·la. En la zona de solapament estan situats els habitatges d’un sòl dormitori, mentre que la resta
d’habitatges que resten per planta tenen dos dormitoris, cadascun d’ells dóna a una façana diferent.
L’edifici llarg conté 8 habitatges per planta:
PL Sot.-1: 4 hab. d’ 1 dormitori i 4 hab. de dos dormitoris.
PL Baixa: 3 hab. d’1 dormitori, 4 hab. de dos dormitoris i 1 hab. adaptat.
PL 1: 3 hab. d’1 dormitori, 4 hab. de dos dormitoris i 1 hab. adaptat.
L’altre edifici conté 6 habitatges per planta:
PL Baixa: 3 hab. d’1 dormitori i 3 hab. de dos dormitoris.
PL 1: 2 hab. d’1 dormitori, 4 hab. de dos dormitoris.
PL 2: 2 hab. d’1 dormitori, 4 hab. de dos dormitoris.
La tipologia d’habitatge passant busca la màxima distància entre habitacions per aconseguir un grau major
de privacitat, unides per un espai articulat que configura distints àmbits diferenciats però sense perdre la
unitat visual mitjançant llargues diagonals. Les zones del menjador i de l’estudi constitueixen espais que per
la seva proximitat a les habitacions es poden incorporar a les mateixes a través de grans portes corredisses.
La sala d’estar i la cuina dilaten el centre de gravetat de la planta mirant cap a l’exterior gràcies a les
terrasses col·locades en diagonal recordant a una altra escala el mateix mecanisme que organitzava els
patis de parcel·la.
L’aparcament situat a la planta semi-soterrada i planta soterrada té un total de 42 places, una plaça per
habitatge.
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1.3.3 CARACTERÍSTIQUES I PARÀMETRES GENERALS DE L’EDIFICI
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.4 COMPLIMENT DE NORMATIVA TÈCNICA
(CTE I LESPRESTACIONS DE L’EDIFICI)

1.4.1 COMPLIMENT CTE
Al tractar-se d’una obra nova posterior al 29-03-2007 s’aplica integrament el Codi Tècnic de
l’edificació CTE (Part I i part II), DB-HR inclosa.
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions
adequades per garantir els requeriments bàsics de qualitat que estableix la Ley 38/99 de
Ordenación de la Edificación (LOE).
En el compliment de l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de Vivienda, ‘‘Normas sobre
redacción de proyecto y dirección de obras de edificación’’, i també en l’apartat 1.3 de l’annex del
Codi Tècnic de l’ Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la
construcció vigents i que aquestes estan relacionades a l’apartat de normatives aplicades en
aquesta memòria.
El projecte compleix amb la normativa que li és d’aplicació i que es recull en l’annex AN.rn Recopilació de
normativa.

1.4.2 PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Al tractar-se d’una obra nova posterior al 29-03-2007 s’aplica integrament el Codi Tècnic de l’edificació CTE
(Part I i part II).
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades
per garantir els requeriments bàsics de qualitat que estableix la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación
(LOE).
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE

Son Servera

Prestacions de l’edifici segons el CTE i la LOE
Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici,
identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant
aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i
tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE)
En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació general del CTE i de l’específic
de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. (Veure
document informatiu Àmbit d’aplicació del CTE)
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin
Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència.
La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE
i d’altres reglaments i disposicions”.
Requisits bàsics LOE
art. 3

Prestacions segons
normativa específica
Projecte (1)

Funcionalitat
Utilització

- La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització adequada de
les funcions previstes a l’edifici.

D.145/1997

X

D. 20/2007
Habitabilitat
Normativa usos

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons
la normativa específica.

D. 20/2003
d’accessibilitat

X

Telecomunicacions - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu la

RD Llei 1/98, RD
401/2003, altres

X

Requisits bàsics LOE
art. 3

Nivells o valors límits de
les prestacions establerts
en els Documents Bàsics

Accessibilitat

normativa específica.

Exigències bàsiques CTE

Projecte (1)

Seguretat
SE Seguretat
Estructural

SE

Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE)

SE 1 Resistència i
estabilitat

SE 2 Aptitud de servei

SI

(1)

Seguretat en
cas d’Incendi

SI

DB SE

- La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin
riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat
enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de
construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència
extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades
respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst.

DB SE-AE

- L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma
que no es produeixin deformacions inadmissibles

EHE, EF, NSR

Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE)

X

DB SE-A
DB SE-C
DB SE-F
DB SE-M

DB SI

(2)

X

SI1

Propagació
interior

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici.

SI 2

Propagació
exterior

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en
l’edifici considerat com a d’altres edificis.

DB SI 2

X

SI 3

Evacuació
d’ocupants

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix
en condicions de seguretat.

DB SI 3

X

SI 4

Instal·lacions de
protecció contra
incendis

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible
la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de
l’alarma als ocupants.

DB SI 4

X

SI 5

Intervenció de
bombers

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis.

DB SI 5

X

SI 6

Resistència al foc - L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps
necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències bàsiques.
de l’estructura

DB SI 6

X

DB SI 1

X

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.
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(2)

En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas d’incendis d’establiments
industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de
les prestacions establerts
en el Document Bàsic

Projecte

Seguretat

(1)

SU Seguretat
d’Utilització

SU

Seguretat d’Utilització (art. 12 Part I del CTE)

DB SU

X

SU 1 Caigudes

- Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els
terres seran adequats per a afavorir que les persones no rellisquin,
ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de
caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la
neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat.

DB SU 1

X

SU 2 Impacte o
enganxada

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades
amb els elements fixes o practicables de l’edifici.

DB SU 2

X

SU 3 Immobilització en - Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment
immobilitzats a recintes.
recintes tancats

DB SU 3

X

SU 4 Il·luminació
inadequada

- Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una
il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant
interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de
l’enllumenat normal.

DB SU 4

X

SU 5 Alta ocupació

- Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la
circulació de les persones i la sectorització amb elements de protecció
i contenció en previsió del risc d’aixafament.

DB SU 5

SU 6 Ofegament

- Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringeixin
l’accés.

DB SU 6

SU 7 Vehicles en
moviment

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus
de paviments i senyalització i la protecció de les zones de circulació
rodades i les de les persones.

DB SU 7

X

SU 8 Acció del llamp

- Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del llamp
mitjançant instal·lacions adequades de protecció contra el llamp.

DB SU 8

X
Projecte (1)

Habitabilitat
HS Higiene, salut i HS 1 Salubritat (art. 13 Part I del CTE)
protecció del
medi ambient HS 1 Protecció enfront - Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat
en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a conseqüència de
la humitat

DB HS

X

DB HS 1

X

l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva
penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense producció de
danys.

HS 2 Recollida i
evacuació de
residus

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de recollida
de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels
esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva
posterior gestió.

DB HS 2

X

HS 3 Qualitat de l’aire
interior

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin
de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti
un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de
l’aire viciat pels contaminants.

DB HS 3

X

DB HS 4

X

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de
l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter
general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació
específica sobre instal·lacions tèrmiques.

HS 4 Subministrament
d’aigua

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense
alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.
- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i
els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE

HS 5 Evacuació
d’aigües

(1)

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües
residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.

X

DB HS 5

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE

Nivells o valors límits de
les prestacions establerts
en els Documents Bàsics
Projecte (1)

Habitabilitat
HE Estalvi
d’Energia

HE

(art. 15 Part I del CTE)

DB HE

X

HE 1 Limitació de la
demanda
energètica

- L’edifici disposarà d’una envolupant que limiti adequadament la
demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en
funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i
d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia,
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc
d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que
puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament
els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar
problemes higrotèrmics als mateixos.

DB HE 1

X

HE 2 Rendiment de les
instal·lacions
tèrmiques

- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el
rendiment de les mateixes i dels seus equips.

DB HE 2

X

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

- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les
necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament disposant
d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real
de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes
determinades condicions.

DB HE 3

X

HE 4 Contribució solar
mínima d’ACS

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la
demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons CTE
HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de
captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa
temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament
i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici.

DB HE 4

X

Estalvi d’energia

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació
quedarà definida en el projecte de l’edifici.

- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de mínims,
sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les
administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat,
atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit
territorial.

HE 5 Contribució solar
fotovoltaica
mínima d’energia
elèctrica

HR Protecció
enfront del
soroll

HR

- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 incorporarà
sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia
elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o
subministrament en xarxa.

DB HE 5

- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració
de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puguin ser
establerts per les administracions competents i que contribueixin a la
sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva
localització i àmbit territorial.

Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE)
- L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements constructius
que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per:

X

DB HR
NBE-CA/88

(3)

* reduir la transmissió del soroll aeri,
* reduir la transmissió del soroll d’impactes,
* reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i
* per limitar el soroll reverberant dels recintes.
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(1)

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.

(2)

Es pot donar compliment amb la NBE-CA-88 en els projectes que sol·licitin llicència abans del 24 d’octubre de 2008
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
MC 2.1 Sustentació de l’edifici
2.1.1 Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a considerar per al
càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la fonamentació i
paràmetres geomorfològics del solar
2.2.2 Programació del reconeixement del terreny
MC 2.2 Sistema estructural
2.2.1 Sota rasant
2.2.2. Sobre rasant
MC 2.3 Sistema d’envolvent
2.3.1 Façana
2.3.2 Coberta
2.3.3 Fusteria
MC 2.4 Sistema compartimentació
MC 2.5 Sistema d’acabats
2.5.1 Paviments
2.5.2 Sostres
2.5.3 Acabats verticals
MC 2.6 Sistema d’acondicionament ambiental i serveis
2.6.1 Fontaneria i energia solar
2.6.2 Electricitat
2.6.3 Comunicacions
2.6.4 Calefacció
2.6.5 Pre-instal.lació de climatització
2.6.6 Gas Propà
2.6.7 Ventilació interior Habitatges
2.6.8 Sanejament
MC 2.7 Equipament
2.7.1 Cuines
2.7.2 Banys
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI

2.1.1 JUSTIFICACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL I PARÀMETRES A CONSIDERAR
PEL CÀLCUL DE LA PART DEL SISTEMA ESTRUCTURAL CORRESPONENT A LA
FONAMENTACIÓ I PARÀMETRES GEOMORFOLÒGICS DEL SOLAR
El solar és de planta rectangular, delimitat per vials i lleugerament inclinat, existint un desnivell d’uns 2m des de la
cantonada entre el carrer de la Goyena i el carrer d’Es Cos cap al carrer Frai Gari.

Segons l’estudi geotècnic nº011000515 amb data de 15 de febrer de 2010 realitzat per el LABORATORI
BALEAR Cemsa amb referència 65124/0906052/001 es pot concloure que a partir dels sondeigs realitzats s’han
definit dos horitzons:
Horitzó nº1:
Es detecta en el primer sondeig, S-1 entre l’inici d’aquest i 2m de profunditat. Està constituït per
la cobertera vegetal d’argila arenosa marró fosca amb gravetes poligèniques i arrels. Aquest s’haurà d’eliminar
abans de qualsevol fonamentació, degut a la seva mala qualitat geotècnica. La seva ripabilitat (facilitat
d’excavació) és elevada, podent ser excavada mitjançant retroexcavadora convencional.
Horitzó nº2:
Es detecta en ambdós sondeigs, així al S-1 a continuació de l’horitzó anterior, a partir de 2m, i en
el sondeig S-2 des de l’inici d’aquest, i fins el final d’ambdós sondeigs (18m i 15m respectivament.) Aquest està
constituít en els primers metres per un llim argilós que en profunditat passa a una argila margosa irregularment
cimentada, color gris verdós i amb alguna graveta calcària.
En els sondeigs realitzats pel Laboratorio Balear para la Calidad S.L. no s’ha trobat el nivell freàtic fins a la
profunditat estudiada (18m) i a la finalització d’aquests.
S’ha de tenir present que el caràcter poc permeable a impermeable del substrat, pot originar entollament de
l’aigua d’escorrentia superficial i acumulació de l’aigua en les zones topogràficament deprimides.
De l’anàlisi dels límits d’Atterberg obtinguts en els assaigs d’identificació realitzats a mostres cohesives, es
dedueix un inflament potencial baix segons el “Manual de pedraplenes i terraplenes” de MOPU, 1989, per els
materials detectats en l’horitzó nº2.
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S’ha realitzat un assaig de pressió d’inflament a una mostra cohesiva del sondeig S-1 a 3m, (CH Argila plasticitat
alta) i s’ha obtingut un valor de pressió inflament de 0.27kp/cm2, per el que l’expansivitat de la mostra es qualifica
com a baixa. Encara, que es recomanable evitar possibles canvis d’humitat en el terreny que afavoreixin el canvi
potencial de volum del material, tant durant la fase de projecte com d’execució.
Dels assaigs de contingut en sulfats i acidesa Baumann-Gully realitzats, es dedueix que el sòl no és agresiu pel
formigó segons EHE.
La fonamentació prevista en funció dels resultats de l’estudi geotècnic realitzat per LBC Cemsa amb referència
65124/0906052/001 serà a base de sabates aïllades arriostrades sobre la unitat de llims argilosos.
La contenció de terres es realitzarà amb murs de formigó armat encofrats a dues cares i drenats en el cas de
poder fer talús a l’extradós del mur o mitjançant mur pantalla en el cas contrari.
El terra del soterranis preveu fer-lo solera de formigó armat sobre un emmacat de graves.
La deformació màxima admissible per la fonamentació serà de 2.50cm, les tensions admissibles màximes són
recolzant en l’horitzó 2:
qa=150kN/m2 per sabates aïllades.
qa=130kN/m2 per sabates corregudes.
La tensió màxima transmesa per la fonamentació al terreny no haurà de ser superior a la que produeixi
l’assentament màxim admissible per l’estructura a construir.

2.1.2 PROGRAMACIÓ DEL RECONEIXEMENT
La construcció pot classificar-se segons els criteris estipulats en el CTE DB SE-C com una construcció tipus C-2.
Geològicament, el substrat natural del solar, estaria format per llim argilós a argila margosa irregularment
cimentada, sobre el que es pot observar terreny vegetal, per això el terreny es pot classificar segons el CTE DB
SE-C com a tipus T-1.
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

2.2.1 SOTA RASANT
Es planteja la construcció del perímetre del soterrani amb
un mur de contenció de formigó armat de 30cm
d’espessor. Aquest mur té un encofrat de canyís. La
fonamentació es preveu

a base de sabates aïllades

arriostrades sobre la unitat de llims argilosos. En planta 1, la transició entre les càrregues lineals de les parets ( de
les plantes superiors) i les pantalles (a l’aparcament) es
realitza mitjançant una llosa de formigó armat de transició
de gruix 40cm. Es planteja una estructura de pantalles de
formigó armat de 0.30x2.20m que donen certa flexibilitat
mur de formigó amb encofrat de canyÍs

a l’aparcament permetent l’ aparició dels carrils centrals.

2.2.2 SOBRE RASANT
L’ estructura de l’edifici es planteja amb parets de càrrega
cada 5.50m, de fàbrica ceràmica de 24cm (panal 24 o
similar) combinat amb panal 19 en les parets de trava. La
resistència a compressió serà de 25N/mm2.
La greca del mur juntament amb les traves en façana
ajuda a la resistència d’aquest a l’empenta horitzontal i
garantitza la seva estabilitat. El sistema portant serà a
més separació entre habitatges garantizant a través de la
seva massa els requeriments de CTE-HR.
panal acústic de 19 i 24 cm de càrrega

42 HABITATGES D’HPO A SON SERVERA, MALLORCA

ALVARO HOMAR
MARTA PERIS
JOSE MANUEL TORAL

Osi, 23 baixos, 08034 Barcelona
T. 932805496
peristoral@coac.net

Els forjats es resolen amb llosa de 25cm. d’espessor. Es
proposen lloses perquè són les que millor s’adapten a la
dislocació dels murs de càrrega, al mateix temps que
resolen el soroll aeri a través de la seva massa segons el
CTE-HR.
Els forjats es deixaran vistos en les passeres, per millorar
el seu acabat s’utilitzarà un encofrat d’oueres de manera
que a través de la textura s’amaguin les possibles fissures
o errors d’execució.

encofrat d’oueres
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.3 SISTEMA D’ENVOLVENT
2.3.1 FAÇANA

Façana amb paret de maó ceràmic de 19cm de producció local amb
energies renovables i acabat d’aïllament exterior + estucat, tipus
STO-THERM o similar de 15cm d’espessor.
- Revocat d'enllaç orgànic lliure de ciment (d'acabat stolit K 1.5 color a
decidir per la DF)
- Armadura de malla de fibra de vidre (StoSystemqewebw 110cm).
- Placa d'aïllament de suro natural e=14.5cm sobre morter adhesiu
d'enllaç orgànic fixat al tancament interior amb cola d’unió (Sto
Baukleber)

sistema de façana amb aillament exterior

Façana amb paret de maó de 19cm ceràmic de 19cm de producció local amb energies renovables i acabat
d’aïllament exterior + estucat, tipus STO-THERM o similar de 5cm d’espessor:
- Revocat d'enllaç orgànic lliure de ciment (d'acabat stolit K 1.5 color a decidir per la DF)
- Armadura de malla de fibra de vidre (StoSystemqewebw 110cm).
- Placa d'aïllament de suro natural e=14.5cm sobre morter adhesiu d'enllaç orgànic fixat al tancament interior
cola únió (Sto Baukleber)

Sostre sistema STOTHERM
- Revocat d'enllaç orgànic lliure de ciment (d'acabat stolit K 1.5 color a decidir per la DF)
- Armadura de malla de fibra de vidre (StoSystemqewebw 110cm).
- Placa d'aïllament de suro natural e=5cm fixat amb espigues

Cel ras sistema STOTHERM sober placa de VIROC suspès del forjat.
- Revocat d'enllaç orgànic lliure de ciment (d'acabat stolit K 1.5 color a
decidir per la DF)
- Armadura de malla de fibra de vidre (StoSystemqewebw 110cm).
- Placa d'aïllament de suro natural e=5cm fixat amb espigues
Cel ras Sto
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Sòcol de pedra de Marès
- Rejuntat amb cal hidràulica en pasta blanca tipus NHL-3 de IBERCAL
MORTERO GRASO o similar
- Pedra de marès hidrofugada, 80x40x10cm
- Unió entre peçes amb cal hidràulica natural tipus NHL-5 de IBERCAL
o similar
- Panell aïllant de poliestirè expandit e=40mm
Pedra de Marès

- Arrebossat (sobre mur 19cm)

Gelosia de peces prefabricades de formigó de 30x12cm de tota l’alçada
de l’edifici, separades 70cm, de color blanc amb àrids grisos.

gelosia de prefabricats

Els prefabricats es recolzen en el forjat en la part inferior i es subjecten
a d’alt amb anclatges inoxidables tipo UPA anoxi-For i guies encastades
en les lames.

Paviment de terrasses marbre blanc Eivissa

anclatge UPA

_ Paviment de marbre blanc eivissa de 40x60x2 cm amb beurada de
color blanc.
_ Morter de fixació de paviment e=2cm.
- Làmina geotextil 150gr/m²
- Lamina impermeable EPDM
- Formigó cel.lular de pendents e=15cm
- Aïllament tèrmic de suro natural (U=0.034W/mK) e=40mm

paviment marbre blanc eivissa
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Paviment de rasilla e=20 cm
- rasilla
- morter de fixació paviment
- geotextil
- impermeabilització epdm
- aïllament xps e= 40 mm
- morter de pendents 1%
paviment de rasilla

2.3.2 COBERTA
Es planteja una coberta ventilada de teula àrab, amb sistema Tectum o
similar.

Sistema de coberta tectum

2.3.3 FUSTERIA
Les fusteries exteriors es plantegen de fusta de làrix, barnissada mate.
Les finestres sempre estan en relació amb les terrasses. La de la entrada
es tanca amb una corredissa amb un bastidor d’acer galvanitzat amb
lames verticals de fusta de 6x6cm separades cada 16cm. Les finestres
combinen parts vidriades i massissos.

Fusteries de fusta de pi

42 HABITATGES D’HPO A SON SERVERA, MALLORCA

ALVARO HOMAR
MARTA PERIS
JOSE MANUEL TORAL

Osi, 23 baixos, 08034 Barcelona
T. 932805496
peristoral@coac.net

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

2.4.1 OBRA CERÀMICA
- panal 19 maó d'argila local cuita amb energies renovables amb
perforació vertical no vista, tipus ld de 290.190.190 mm.
- panal 24 maó d'argila local cuita amb energies renovables amb
perforació vertical no vista, tipus ld de 290.236.188 mm.

panal acústic de 19 i 24 cm de càrrega

2.4.2 BLOC DE FORMIGÓ
- paret de bloc de formigó de 20.20.40cm., amb junta refosa (rf 120
gruix= 20mm.)
- ampit de bloc de formigó de 20.20.40cm. armat amb murfor de 19mm.
d'acer galvanitzat a cada filada i armadura vertical de 1x%%C15 / 40cm.
(cada bloc de formigó) reomplert de formigó i anclat a forjat (rf 120
gruix= 20mm.)
bloc de formigó

- mur de formigó armat

2.4.3 PEDRA DE MARÈS
- pedra de marès de peces 80x40x10cmm 80x40x5cm.

Pedra de Marès
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2.4.4 ENVANS DE CARTRÓ GUIX
- envà w111 knauf en divisions format per placa knauf 15mm cargolada a
cada costat d'una estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de canals
horitzontals i montants verticals de 48mm i 0.6mm de gruix amb una
modulació de 600mm. (rw=37db gruix total= 78mm (15.48.15)

sistema d’envans de cartó-guix

- envà w111 knauf en divisions format per placa knauf 15mm
antihumitat cargolada a cada costat d'una estructura metàl.lica d'acer
galvanitzat de canals horitzontals i montants verticals de 48mm i
0.6mm de gruix amb una modulació de 600mm. (rw=37db gruix total=
78mm (15.48.15)

sistema d’envans de cartó-guix antihumitat

2.4.5 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

Conjunt de 70x230cm amb porta batent de 70x210cm i plafó fix superior de 70x20 enrassats.
Fulles de 35mm amb interior alveolar aplacat amb DM de 5mm a cada cara.
Lacat sintètic aplicat amb rodet, color blanc.
Tapetes DM hidròfug per pintar, e=10mm
Maneta tipus vector casa tesa o similar.
Màxim 3 frontisses i tots els ferratges amb inox.
Premarc 35x120mm de fusta de pi segons detall.
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Porta corredissa de 145x265cm pleglable en dues fulles de 72.5x265cm.
Fulles de 45mm amb interior alveolar aplacat amb DM de 10mm a cada cara.
Acabat de lacat sintètic aplicat amb rodet, color blanc.
Tapetes DM, e=10mm segons detall.
"Condemna-Uñero" Ø60mm inox.
Guia tipus Klein SLID125Retrac lacada en blanc.
Suspesa amb guia Klein superior i guia inferior.

Porta corredissa de 140x230cm i 45mm de gruix.
Fulla composta de dues parts, la primera de 120x230mm d’aplacat de DM i e=10mm pintat en blanc i interior
alveolar i la segona de 20x230,, de fusta massissa d’avet.
Acabat en DM lacat sintètic aplicat amb rodet de color blanc, i en avet envernissat.
Tapetes de DM e=10mm.
"Condemna-Uñero" Ø60mm inox.
Guia tipus Klein SLID125Retrac lacada en blanc.
Suspesa amb guia Klein superior i guia inferior.

Porta corredissa de 140x265cm i 45mm de gruix.
Fulla composta de 120x230mm d'aplacat de DM e=10mm pintat en blanc i interior alveolar.
Acabat en DM lacat sintètic aplicat amb rodet de color blanc, i en avet envernissat.
Tapetes de DM e=10mm.
"Condemna-Uñero" Ø60mm inox.
Guia tipus Klein SLID125Retrac lacada en blanc.
Suspesa amb guia Klein superior i guia inferior.
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.5 SISTEMA D’ACABATS
2.5.1 PAVIMENTS:
Parquet sintètic
- parquet flotant amb posts multicapa sintètics de llargada>1900mm i
amplada >200mm amb acabat laminat a alta pressió sobre una base de
taulell de dm hidròfug amb unió click
- làmina de polietilè expandit 3mm gruix
- recrescut sobre forjat de 50mm de morter autoanivellant

Parquet sintètic amb aïllament
- parquet flotant amb posts multicapa sintètics de llargada>1900 mm i
amplada >200 mm amb acabat laminat a alta pressió sobre una base de
taulell de dm hidròfug amb unió click

parquet sintètic

- làmina de polietilè expandit 3 mm gruix
- recrescut sobre forjat de 50 mm de morter autoanivellant
- 50 mm d’aïllament tèrmic paviment de banys amb pedra blanc macael
polida

Formigó polit
- paviment continu de formigó polit a l’helicòpter, amb tractament
antilliscant

Paviment de formigó en passera e=10 cm- 5 cm

formigó polit

- paviment continu de formigó polit a l’helicòpter, amb tractament antilliscant clase 3 juntes amb tall de doble disc
- morter de protecció
- impermeabilització epdm
- morter de pendents 1%

Graons de formigó in situ

Formigó raspat a rampes
- paviment continu de formigó raspat clase 3
Formigó raspat
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Paviment de marbre blanc eivissa

Pintura d’aparcament
- pintura bicomponent de resina epoxi i enduridor. color a escollir per la
DF. inclou marques de carrils i de places d’aparcament i numeració
d’aquestes segons plànol de projecte

paviment marbre blanc eivissa

Paviment prefabricat de formigó e=10 cm
- prefabricat de formigó 60x40 cm.
- recrescut sobre forjat de 50 mm de morter autoanivellant

paviment formigó prefabricat

Graons de prefabricat de formigó 1 peça per graó en L

Paviment de terra vegetal.
esglaó prefabricat formigó

Paviment de pedra de marès e=20 cm
- pedra de marès e=13 cm
- morter de fixació paviment
- geotextil
- impermeabilització EPDM
- morter de pendents 1%

paviment de marès
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2.5.2 SOSTRES:

Cel ras continu de cartró guix
-subjecció amb perfileria suspesa d’acer galvanitzat amb primaris i
secundaris en sistema knauf d112.
-placa de cartró guix estàndard de 13mm.
-acabat pintat en color a decidir per la DF.
sistema de cel-ras de cartó-guix

Cel ras continu zones humides
- subjecció amb perfileria suspesa d’acer galvanitzat amb primaris i
secundaris en sistema knauf d112
-placa de cartró guix hidròfuga de 13mm.
-acabat pintat en color a decidir per la DF.

Cel ras RF 120 en tram de conducte.

Sistema de cel-ras de cartro guix
zones humides

Sostre acabat encofrat d’oueres.

llosa de formigó armat amb textura

Llosa de formigó vist.

Formigó vist
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Llosa de formigó vist pintada amb oxirón.

Formigó vist pintat amb oxirón

Sostre enguixat i pintat amb pintura plàstica mate de
color blanc a l’interior dels habitatges
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2.5.3 ACABATS VERTICALS:

Placa de guix laminat pyl, pintada, amb sòcol de dm.
Acabat trasdosat directe de cartó guix acabat amb pintura plàstica mate de
color blanc.

Trasdosat directe de cartó guix

Enrajolat ceràmic de color blanc brillant de 15x15cm. sobre placa de cartó
guix hidròfuga de 15mm.
Enrajolat ceràmic de color blanc brillant de 15x15cm. sobre parament
revocat

Enrajolar ceramic de color blanc

DM ignífug lacat

DM ignífug

DM lacat

DM lacat
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Acabat marbre color blanc Eivissa e=2cm

Marbre blanc eivissa

Bloc de formigó vist

Mur de bloc de formigó

Mur de formigó vist

Mur de formigó vist

Mur de formigó amb encofrat amb textura tipus reckli

Encofrat tipus Reckli
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Pintura de senyalització de color groc, ral 1003

Arrebossat i pintat amb pintura oxirón

Pintura de senyalització RAL1003
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.6 SISTEMA D’ACONDICIONAMENT AMBIENTAL I SERVEIS
2.6.1 FONTANERIA
2.6.1.1.-NORMATIVA APLICABLE
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

2.6.1.1.-DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
L’ instal·lació es composa de dues xarxes.
a)Una escomesa contra incendis per l’aparcament, connectada a la xarxa pública.
b)Habitatges:
La instal·lació que es projecta per a cada vivenda consta de les parts següents:
Recepció.
2- Distribució d’aigua freda.
3- Distribució d’aigua calenta.

1-

Hi haurà una clau de registre a l’accés de l’edifici des de la via pública, es preveurà un aljub d’aigua potable
per tal de garantir el subministra i pressió d’aigua. Amb un grup de pressió s’elevarà l’aigua fins a la cambra
de comptadors. Es situaran els comptadors al local corresponent i la clau de pas corresponent a l’interior de
cada habitatge.
Les cambres de comptadors d’acord amb les normes de la companyia, comptaran amb desguàs, el terra
impermeabilitzat, les parets arrebossades i pintades, un punt de llum, i ventilació per la part superior i inferior.
Els muntants seran de coure, les canonades d’AF i les d’ACS seran de polietilè reticulat tipus WIRSBO,
s’instal·larà una clau de pas per tancar i controlar a l’entrada de cada habitatge.
La producció d’aigua calenta per a les cambres de bany, cuina es realitzarà mitjançant un sistema centralitzat
de producció d’ACS i té un recolzament per energia solar.
La producció d’energia es realitza mitjançant calderes de biomasa
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Cada habitatge disposa d’un conjunt hidràulic, controlat per un sistema electrònic programable, que a partir
d’un sistema primari de calefacció centralitzada, proporciona a cada habitatge, serveis individualitzats de
calefacció i d’ACS.
Tota la instal·lació centralitzada d’ACS fins al comptador individual de cada habitatge es realitzarà amb
polipropilè amb ànima d’alumini Sèrie 3,2. La canonada d’AF fins a la sala de calderes es realitzarà amb
polipropilè Sèrie 5.0.
S’inclouran claus de pas a l’entrada de cada local humits i tots els aparells sanitaris també tindran aixetes de
tancament. S’efectuaran totes les proves de funcionament i estanquitat convenient. La xarxa d’aigua calenta
anirà folrada amb aïllament tèrmic i estarà separada per sobre com a mínim 4cm de l’aigua freda i totes dues
no estaran mai col·locades més a prop de 30cm dels quadres elèctrics i conductors.
Les aixetes totes elles estaran dotades d’airejadors. Els inodors tots ells amb sistema de doble descàrrega. A
l’espai per a la rentadora de 65cm es col·locarà una aixeta amb ràcord de pas de rosca i una aixeta de presa
d’aigua calenta. En les cuines es farà una pre-instal·lació per rentavaixelles amb presa d’aigua calenta.
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2.6.2 ELECTRICITAT
2.6.2.1.-NORMATIVA APLICABLE

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

2.6.2.2.-DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 230 volts en monofàsica i
230/400 volts en trifàsica) i s'adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió"
(RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns
així com el normal funcionament d'altres instal·lacions i serveis.
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament elèctric de
l’interior dels habitatges es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves Instruccions
Tècniques Complementaries (ITC).
El projecte incorpora una E.T en la planta soterrani del edifici, a partir d’aquesta estació es donarà electricitat
als habitatges.
La instal·lació que es projecta per a cada vivenda consta de les parts següents:
1- Connexió de servei.
2- Derivació des del comptador situat a la planta soterrani-1 amb accés directe des del carrer per alimentar el
quadre de protecció i distribució, situat al rebedor de cada habitatge.
3- Derivacions als quadres secundaris, els quals consten del següents circuits:
C1- Enllumenat.
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Presses de corrent generals+frigorífic.
Forn.
Rentadora+rentavaixelles.
Presses de corrent bany i cuina.
Previsió de aire condicionat
Secadora.

La previsió de càrregues es com seguiex:
La potència elèctrica de les vivendes ha de ser 9.200W., es preveu una electrificació de 9200 W amb una
instal·lació de 230 V, encastada o superficial sota canonada plàstica reglamentària, amb connexions per a
borns en caixes de material aïllant.
La derivació individual anirà amb conductors de coure aïllats de 1000 V de tensió de servei protegits amb tub
rígid exempt de PVC. Tota la instal·lació serà lliure d’halògens.
El quadre, amb caixa de material extingible encastat, allotjarà tots els elements de maniobra i protecció per a
tota la instal·lació: 1 interruptor de control de potència (ICP) automàtic, i magnetotèrmic de tall omnipolar, un
interruptor diferencial de protecció de contactes indirectes i 6 interruptors automàtics (PIAS) magnetotèrmics
per protegir sobrecàrregues i curtcircuits per a cada un dels circuits independents de l’habitatge.
Des del quadre de comandament i protecció, sortiran els diferents circuits, que alimentaran els diferents
receptors tant les preses de corrent, com els aparells que s’hi connecten estaran dotats de preses de terra,
aquestes s’uniran mitjançant un conductor adequat a la xarxa de terres de l’edifici.
La instal·lació interior serà amb conductors flexibles de coure d’una tensió nominal de 750 V amb aïllament i
coberta de PVC i protegits amb tub exempt de PVC.
Les cambres de bany i cuina a la zona de l’aigüera es consideren com a locals humits, tenint en compte els
volums de prohibició i protecció assenyalats al "Reglamento Electrotecnico para Baja Tensión". Les seccions
dels conductors seran les que exigeix l´actual Reglament.
Els punts de llum , interruptors i altres mecanismes els haurà d’aprovar en el moment oportú la Direcció
Tècnica. Mecanismes elèctrics 100% reciclables.
2

Es preveu una instal·lació de posta a terra constituïda per un anell de coure de 35 mm , situat al fons de les
rases dels fonaments i connectat a les armadures de l’estructura de l’edifici, amb una resistència elèctrica no
superior a 37 ohms. Cal connectar a la posta a terra, la instal·lació d’antena de TV, el quadre general de
protecció elèctrica, la instal·lació de fontaneria, la caldera i les estructures metàl·liques de l’edifici.
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2.6.3 COMUNICACIONS

2.6.3.1.-NORMATIVA APLICABLE
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de
Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia
bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos
y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a
l’accés al servei de telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats,
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

2.6.3.2.-DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
El projecte de l’edifici garantirà la previsió d’espais per a la implantació de les infrastructures de
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Per a la previsió d’espais per a les instal·lacions de
telecomunicacions, es complirà el Decret 172/1999.
L’edifici anirà dotat d’instal·lació d’antena per a captació de TDT , UHF, VHF y FM, amb amplificadors per a
canals privats i de satèl·lit, adaptat a la normativa vigent amb sortida a les habitacions principals i sales.
Els conductors aniran encastats dins de tubs flexibles a l’interior de l’habitatge.
Es col·locaran presses de telèfon, televisió terrestre i per cable a raó de 1 per cada dos estàncies, amb un
mínim de 2 presses. A la resta de estàncies es deixarà una pressa amb un tub corrugat i fil passador.
S’instal·larà porter electrònic a cadascun dels habitatges, i una placa exterior a l’entrada de l’edifici.
Es realitzarà un projecte annex al projecte i específic de les instal·lacions comunes de telecomunicacions.
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2.6.4 CALEFACCIÓ
2.6.4.1.-NORMATIVA APLICABLE
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios
RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) quedarà derogat pel RD
1027/2007
Nou RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 20/07/07) entrarà en vigor el proper 20 de gener de 2008
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de
conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)

2.6.4.2.-DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
A totes les vivendes les dependències que es calefacten són la sala d’estar-menjador-cuina, dormitoris i
banys.
El càlcul de la instal·lació es realitzarà amb una temperatura a l’habitatge de 21ºC, excepte en els banyslavabos a 24ºC, i vestíbul i passadissos a 20ºC.
La instal·lació de calefacció i ACS pels habitatges serà centralitzada. Cada habitatge tindrà un comptador
d’energia per mesurar el consum individual de calefacció, i un comptador d’aigua per mesurar el consum
d’aigua calenta sanitària.
La producció d’energia es realitza mitjançant calderes de biomasa.
A partir de les claus de tall generals de l’habitatge es connectarà a la caixa de col·lectors on hi hauran els
col·lectors de la instal·lació de radiadors per un sistema bitubular. Les canonades aniran a cada radiador
encastades al paviment. Els radiadors seran d’alumini. Els radiadors escollits per a la seva instal·lació seran
d’alumini de la marca JAGA model TEMPO, de diferents elements segons les necessitats calorífiques. Cada
radiador disposarà de la clau bitub termostàtica, excepte als banys, i al estar-menjador es disposarà del
termòstat.
La canonada a utilitzar serà de polietilè amb ànima d’alumini tipus Unipipe o similar i discorrerà encastat al
terra de la vivenda.
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2.6.5 PRE-INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

2.6.51.-DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Es deixarà el pas per als conductes registrable directament des del nucli de comunicacions així com un espai
condicionat en coberta per tal de rebre les unitats externes. També es deixarà previst un interruptor magneto
tèrmic al quadre elèctric per connectar les unitats de climatització.
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2.6.6 VENTILACIÓ INTERIOR HABITATGES

2.6.6.1.-NORMATIVA APLICABLE

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

2.6.6.2.-DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Tot l’edifici diposa d’un sistema general de ventilació mecànica en el qual l’aire circula des dels locals secs
(sala d’estar i dormitoris) fins als locals humits (cuina i banys). Les particions entre els locals amb admissió i
els d’extracció hauran de disposar obertures de pas.
El sistema escollit per l’edifici és una ventilació mecànica amb entrades d’aire, aquesta entrada disposarà
d’una regulació higrotèrmica. L’extracció es realitza mitjançant un ventilador centrífug amb variador de
freqüència a la coberta i amb reixes de regulació a cuina i banys de cada habitatge.
Tota la xarxa de conductes d’aire es realitzarà amb conductes helicoïdals de planxa d’acer galvanitzat. Els
accessoris disposaran de juntes para garantir la estanquitat de las unions i facilitar el muntatge. Els suports
del conducte (abrasadores) incorporaran un element aïllant amb la finalitat d’amortir les possibles vibracions
a través de la xarxa d’extracció.
Les entrades d’aire seran de plàstic ABS amb comporta de regulació incorporada acoblada a una trena de
nylon sensible a la humitat i amb un element de atenuació acústic integrat. S’instal·laran a l’interior de cada
habitació, a la caixa de persiana assegurant una superfície de pas d’aire constant des del exterior al interior
de la vivenda.
Amb la finalitat de garantir la bona circulació del aire per l’interior de la vivenda s’efectuarà un retall a la part
inferior de cada porta d’1 cm excepte.
Les boques d’extracció seran de plàstic ABS de tipus HIGRO (amb comporta de regulació acoblada a una
trena de nylon sensible a la humitat). S’instal·laran a l’ interior de cada bany, traster o cuina al sostre o paret.
Les caixes seran de tipus 400º - ½ hora i corba plana de tal forma que en cas d’incendi, el sistema sigui
capaç d’evacuar els fums produïts.
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2.6.7 SANEJAMENT

2.6.7.1.-NORMATIVA APLICABLE

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

2.6.7.2.-DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
D'acord amb les disposicions transitòries del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals i l'edifici
disposarà de tres xarxes independents d'evacuació d'aigües: aigües fecals, grises i aigües pluvials.
La pendent mínima exigida no serà inferior a 1,0%. Es realitzarà una recollida dels banys i aniran a buscar el
baixant general que tindrà una ventilació primària a coberta.
Les aigües pluvials i fecals procedent dels habitatges es connectaran a la xarxa de sanejament previ sifó
suspès del sostre. Per la recollida d’aigües pluvials provinents de la rampa de l’aparcament i del propi
aparcament es disposarà d’un pou d’aigües pluvials a planta soterrani amb una bomba doble. La bomba
d’elevació d’aigües pluvials disposarà d’una central de regulació i control. També tindrà una omplerta
automàtica programada per tenir en funcionament la bomba en èpoques que no plogui.
Les aigües grises procedents de les dutxes i banyeres es reutilitzaran per la omplerta de les cisternes dels
vàters.
Queda prohibida la captació d’aigua per aquest sistema d’un lloc diferent al que s’especifica, en especial
aigües provinents de processos industrials, cuines, bidets, rentadores, rentaplats i qualsevol aigua que pugui
contenir greixos, olis, detergents, productes químics contaminants així com un elevat nombre d’agents
infecciosos i/o restes fecals.
La instal·lació del sistema d’aigües grises funciona de la següent forma:
- Es separen els baixants d’aigües residuals i es fa una recollida independent només un únic baixant per a la
recollida de dutxes. Aquests condueixen les aigües fins a una depuradora biològica i mecànica compacta
que garanteixi la depuració de l’aigua.
Per tal de fer-les fàcilment diferenciables de la resta, totes les canonades del sistema d’aigües grises han de
ser específiques per a aigua no potable i senyalitzades a tal efecte.
- La depuradora té un sobreeixidor i unes vàlvules de buidatge connectades a la xarxa de clavegueram, així
com d’una entrada d’aigua de xarxa per garantir en tot moment el subministrament d’aigua a les cisternes
dels vàters.
- A l’aigua de la depuradora s’hi ha d’afegir un colorant no tòxic i biodegradable de color que serveix
d’indicador de la correcta depuració de les aigües.
- L’aigua depurada es bombeja cap a les cisternes dels vàters.
La depuradora es situarà amb una cambra especifica al soterrani-2 i es preveurà un grup de bombeig per les
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aigües sobrants del consum de dutxes. També es preveurà un grup de bombeig per elevar l’aigua a tota la
xarxa de vàters.
Es realitzarà una recollida d’aigua pluvial per reutilització de reg. La instal·lació del sistema d’aigües pluvials
funciona de la següent forma:
- Es separen els baixants d’aigües residuals i pluvials, es fa una recollida independent. La recollida de
pluvials es condueixen les aigües fins a uns dipòsit prefabricats de 10.000 lts.
- L’aigua de pluja abans de entrar en el dipòsit passa a través d’un filtre d’acer inoxidable, enviant una part a
la xarxa de clavegueram i un altre al dipòsit.
- El dipòsit d’aigües pluvials té un decantador intern, boca d’home, entrada calmada d’aigua, dispositiu
d’extracció flotant i sobreeixidor connectat a la xarxa de clavegueram.
- L’aigua es bombeja amb dos grups de pressió exteriors al dipòsit. El col·lector d’aspiració dels grups de
pressió porta incorporat una vàlvula de tres vies que actua en el cas que el control de nivell del dipòsit no
detecti aigua. En cas de no tenir aigua al dipòsit la vàlvula obre la xarxa d’aigua freda.
El sistema utilitzat pel sistema vertical ha de ser de Polipropilè.
-Els desguassos de safareig, rentadores i rentaplats han de ser especials per a poder suportar temperatures
superiors a 90 graus, i amb un diàmetre mínim de 40 mm. Sempre seran perfectament accessibles i
registrables en cada habitatge.
-Els patis interiors tindran com a mínim 2 punts de desguàs.
-Al garatge estan previstes buneres de recollida d’aigües. Connectades a un pou amb equip de bombeig.
-Les cambres de comptadors d’aigua, d’electricitat i RITI, aniran totes equipades amb el seu corresponent
desguàs.
Tots els aparells sanitaris estaran degudament connectats a la xarxa de desguassos. Aquests desguassos i
també els baixants interiors i col·lectors seran de Polipropilè.
Tots els baixants o col·lectors penjats dels sostres es fixen amb argolles d’acer galvanitzat encastades a
l’obra.
S’han previst uns pericons sifònics registrables situats a la sortida de l’edifici, junt a la façana del carrer, des
d´on es connectarà a les respectives xarxes de clavegueram i aigües pluvials.
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.7 EQUIPAMENT
2.7.1 CUINES
Les cuines es preveuen amb mobles de melamina color negre i taulell i
frontal Compactop de formica negre.

Forn elèctric de 60x59cm. Color negre abatible classe A model Balay
3HB-503N o equivalent.

Form elèctric Balay 3HB-503N

Placa vitroceràmica vislada amb control tàctil, ample 60cm i amb 4 zones
de cocció, model BALAY 3EB-710LP o equivalent.
Placa vitroceràmica Balay 3EB-710LP

Campana extractora blanca extraplana ample 60cm model Balay 3BT730B o equivalent.

Campana extractora Balay 3BT-730B

42 HABITATGES D’HPO A SON SERVERA, MALLORCA

ALVARO HOMAR
MARTA PERIS
JOSE MANUEL TORAL

Osi, 23 baixos, 08034 Barcelona
T. 932805496
peristoral@coac.net

Aigüera d'una sola pica d'acer inoxidable circular encastada sota sobre
de cuina model ROCA BP-1 o equivalent.

Aigüera ROCA BP-1

Griferia monocomandament amb canó giratori de 25cm d'alçada, cartutx
de control de cabal ROCA serie TARGA per a cuina o similar.

Griferia ROCA serie Targa

2.7.2 BANYS
Griferia Roca monocomandament sèrie Victoria per a bany o equivalent.
Griferia Roca sèrie Victoria per a dutxa o similar.

Banyera Roca serie Contesa 150x70cm color blanc.
Bandera Roca serie Contesa
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Inodor tipus Victoria de tanc empotrable i sortida horitzontal o equivalent
de color blanc, amb seient i tapa lacats.

Rentamans de porcel.lana blanca de 52x41cm model Victoria de la casa
ROCA o similar.
Inodor Roca serie Victoria

Tanc empotrable
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